Lieve Gasten,
Speciaal voor de Kerstdagen en Oud & Nieuw 24, 25, 26, 31 december en 1 januari, bieden wij u graag om af te halen, onze
aangepaste menukaart aan, die u kunt vinden op de achterzijde. Wij hebben een selectie samengesteld van onze klassieke kaart
met onze meest populaire gerechten en voor de fijnproevers, een greep uit onze specialiteiten kaart. U kunt deze lijst bij de hand
houden wanneer u telefonisch een bestelling wilt plaatsen, of ingevuld bij ons afgeven. Afhankelijk van de corona maatregelen
doen wij tijdens deze speciale dagen geen bezorging aan huis.
Wegens succes bieden wij u tijdens de gehele maand december Moy Fa’s Chinese Fondue voor thuis aan. Compleet en in een
handomdraai op tafel. Geweldige smaken en heerlijk samen dineren. Voor jong en oud, een gezellige groep of met z’n tweetjes.
Kortom een avondvullende bezigheid, lekker, makkelijk, gezond én een prettige geur in huis. Laat u verrassen!
Om onze smaakvolle gerechten te completeren, bieden wij u ook kwalitatief uitstekende huiswijnen, een feestelijke fles cava en
onze speciale huisgemaakte sambals aan. Bent u nog op zoek naar een bijzonder en origineel cadeau?
Wij maken met liefde voor u, met onze Moy Fa diner-cadeaubonnen, een prachtig cadeau om te geven!
Mocht u nog extra vragen of wensen hebben, neemt u dan contact met ons op.
Wij wensen u alvast hele fijne dagen en veel gezondheid toe in het nieuwe jaar.
Warme groeten,
Familie Liu en team Moy Fa Axel.
Bekijk dit filmpje voor een impressie van Moy Fa’s
Chinese Fondue aan de thuistafel!

Aangepaste openingstijden rondom de Feestdagen ovb*:
Kerstavond
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudjaar
Nieuwjaar

vrijdag 24 dec
zaterdag 25 dec
zondag 26 dec
vrijdag 31 dec
zaterdag 1 jan

1600 – 2200
1300 – 2200
1300 – 2200
1600 – 2100
1600 – 2200

*Op deze dagen hebben wij een aangepaste afhaalmenukaart en
bezorgen we niet
Wij zijn gesloten op:
maandag 27 en dinsdag 28 december
maandag 10 t/m donderdag 13 januari
Vul hier uw gegevens in bij inlevering van dit bestelformulier
UW NAAM:
TELEFOONNUMMER:
(wij bellen u zodra de keuken aan uw bestelling gaat beginnen)

DAG & DATUM AFHALEN:
AFHAALTIJDSBLOK:
(geeft u s.v.p. aan binnen welke tijd van een half uur wij u mogen terug bellen
om af te komen halen bv. 1800-1830 uur)

MOY FA’S CHINESE FONDUE:
U kunt dit formulier invullen, wij nemen terug contact met u op.
Wij maken met u een afspraak wanneer u uw fondue-box kunt
komen ophalen en volgende dag terugbrengen.
Dit is vóór 16:00 uur.

