Lieve gasten,
Er is weer nieuws! Zoals jullie weten zijn we vanaf februari dit jaar weer van start met de Restoavonden in Tilburg. Inmiddels hebben vele vertrouwde gasten en ook vele nieuwe gasten de weg
naar de gezellig eettafel weer gevonden, gelukkig! Als gevolg van de Corona zijn we alleen nog maar
in West actief, bij MFA Het Kruispunt en bij de Tongerlose Hoef. Natuurlijk willen we ook bij u in de
buurt met de fijne Resto-avonden aan de slag. Daarom zijn we erg blij u te kunnen mededelen dat we
gaan starten op een nieuwe locatie:
Nieuwe Locatie
In de wijk Zuid bij wijkcentrum De Nieuwe Stede openen we op dinsdag 26 april a.s. “de eettafel”.
Het wijkcentrum is aan de Capucijnenstraat op nummer 156, meer in het centrum van de stad, dus
hopelijk zijn we ook hier bereikbaar voor vele gasten. Vrijwilligers zorgen voor het bereiden en
serveren van een heerlijk vers en gezond 3-gangendiner. Elke 2 weken is er een Resto-avond en
uiteraard is iedereen van Harte welkom, jong en oud, rijk en arm! De ruime zaal biedt volop
mogelijkheden om gezellig te eten en wellicht een leuk optreden of andere activiteit in de toekomst.
Dit kunt u allemaal lezen op onze website www.restovanharte.nl .
Tijden, Reserveren en Prijzen
Zoals gebruikelijk is de inloop om 17.30 uur en starten we met het diner om 18.00 uur. Vaak zijn we
rond 19.15/19.30 uur klaar, wellicht handig te weten als u een taxi besteld.
Reserveren is verplicht en kan gemakkelijk door te bellen naar 0900 -900 3030, op werkdagen tussen
09.00 en 12.30 uur. Ook kunt u 24 uur per dag online reserveren via
https://reserveren.restovanharte.nl . Reserveren kan vanaf vandaag.
De prijzen voor het diner zijn: 2,50 euro voor gasten die een voedselbank/quietpas hebben, 5 euro
voor de gasten die een Meedoenregeling hebben (het bedrag gaat NIET van de regeling af) en 8 euro
voor alle overige gasten. Kinderen t/m 12 jaar betalen de helft.
Tijdelijke Openingsactie
Tijdens de maanden april en mei hebben we een speciale openingsactie. Omdat we als Resto
VanHarte i.s.m. ContourdeTwern de Tilburgers zo graag met elkaar in verbinding willen brengen,
roepen we jullie op om samen met iemand naar de nieuwe Resto-avond te komen. Kom je met z’n
tweeën dan eet de tweede persoon voor de helft van de prijs! Zo hopen we snel een gezellige groep
gasten bij elkaar te brengen die het samen zijn en genieten van een verse gezonde maaltijd in
Wijkcentrum De Nieuwe Stede elke 2 weken zien als een fijn uitje! Deze actie geldt alleen bij
wijkcentrum de Nieuwe Stede.
Overige Avonden
De overige avonden op maandagen en donderdagen bij Het Kruispunt en woensdagen en vrijdagen
bij de Tongerlose Hoef, blijven ook gewoon doorgaan. Oftewel er zijn nu ook op dinsdagen elke 2
weken Resto-avonden, op een nieuwe locatie.
We hopen u snel te mogen begroeten op 1 van de 3 locaties.
Groetjes,
namens het hele Tilburgse Resto VanHarte team
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