De Omhelzing
Bes te me nse n,
Afg elo pen jaa r was een mo eilij
k jaa r.
Het was een jaa r waa rin we gec
onf ron tee rd wer den me t het cor ona
viru s.
Met een zaa mh eid , onr ust, ang
st en

onz eke rhe id. We zijn nu een
jaa r
ver der. Het cor ona viru s is nog
stee

ds
ond er ons . We wet en nog stee
ds nie t
wel ke kan t het op zal gaa n. Toc
h voe l
ik hoo p en zie ik de kra cht in
ons om
het viru s te ver slaa n.
De Om hel zing bes taa t dit jaa
r 21 jaa r.
De eer ste wee k van jan uar i war
en we
ges lote n, zod at we in alle rust
een
pod ium kon den opb ouw en en
de bar
naa st de ing ang kon den nee rzet
ten .
Met het oog ger icht op de toe
kom st.
Een sym bol isch e daa d om te
vec hte n
en te win nen van het viru s.
We vie ren fee st! De kom end
e tijd
kun t u rijst tafe ls bij ons bes tell
en en

zelf kom en oph ale n. De rijst tafe
l is te
bes tell en op ma and ag t/m don
der dag.
De rijst tafe l kun t u oph ale n op
vrij dag
en zate rda g van af 16. 00 uur
tot 18. 00
uur. Op zate rda g tijd ens het wac
hte n
van 17. 00 uur tot 18. 00 uur ver
rass en
wij u me t een opt red en doo r
een
arti est (uit era ard cor ona pro of).

De rijs tta fel s
Me nu 1 € 42 ,50
Rijs ttaf el voo r 2 per son en: vle
es en vis
Vle es: ren dan g en aja m ket jap
Vis : kab elja uw ped is (pit tige kab
elja uw )
en (ma kre el me t ket jap sau s)
Eie ren in sam bal sau s
Gro ent en: saj oer lod eh,
sam bal gor eng boo ntje s;
ges erv eer d me t wit te rijs t

Let op!et

In verband m
de avondklok
zijn we open van
16.00-19.30 uur.

Me nu 2 € 42 ,50
Rijs ttaf el voo r 2 per son en:
vle es- en veg eta risc he ger ech
ten
Vle es: ren dan g en aja m ket jap
Veg a: tah u obl ok obl ok, tem peh
ma nis
Eie ren in sam bal sau s
Gro ent en: sam bal gor eng boo
ntje s,
saj oer lod eh; ges erv eer d me t
wit te rijs t
Me nu 3 € 42 ,50
Rijs ttaf el voo r 2 per son en: veg
eta risc he
en veg ani stis che ger ech ten
Veg a: tah u ped is, tem pe ma nis
, tem pe
ped is, tem pe tah u
Gro ent en: saj oer lod eh, sam bal
gor eng
boo ntje s, aub erg ine in kok oss
aus ,
ma isfr ika nde l;
ges erv eer d me t wit te rijs t
S o to a ja m
S o to v e g a
S a té

Om te bestellen, bel 050 3181533
of mail naar post@de-omhelzing.nl

De rijsttafels worden koud geleverd!
Kijk voor opwarmadvies op onze site
www.de-omhelzing.nl

€ 5 ,5 0 p .p
.
€ 5 ,5 0 p .p
.
€ 1 ,8 0 p e r
(i n c lu si e f p
s tu k
in d a sa u s)
Spekkoek
€ 1 ,2 5 p e r
s tu k

