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Live op Radio M Utrecht en de nieuwe Take Away
Specials voor de komende twee weken...
Dat het goed gaat met de golfsport in Nederland is ook RTV Utrecht
niet ontgaan. Daarom besteden zij in de live radiouitzending in de
vroege ochtend van 29 januari a.s. aandacht aan deze ontwikkelingen.
Uiteraard kan en mag The Mondial in die uitzending niet ontbreken.
En verandering van spijs doet eten. Daarom de komende twee weken
weer 3 nieuwe Take Away gerechten. Keuze uit vlees, vis en
vegetarisch. Lekker eten voor een schappelijke prijs. Help Brasserie
The Mondial overeind te blijven door elke week een keer een gerecht af
te halen. Waarvoor alvast onze hartelijk dank!

Live op Radio M
The Mondial is morgenochtend live
te beluisteren op Radio M van RTV
Utrecht. Om 07.40 uur en 08.40
uur. En mocht dit voor jou te
vroeg zijn, kun je altijd nog

vroeg zijn, kun je altijd nog
achteraf luisteren via deze link.

Doradefilet
Take Away Special 1: Op huid
gebakken doradefilet met
stamppot, wortel, prei en witte
wijnsaus
Voor € 14,50 p.p.

Provençaals
Gekonfijte Eend
Take Away Special 2: Provençaals
gekonfijte eend met stamppot,
paksoi en rode wijnsaus
Voor € 14,50 p.p.

Canneloni
Take Away Special 3: Vegetarische
canneloni op Mexicaanse wijze
gegratineerd met Cheddar
Voor € 14,50 p.p.

De bovenstaande Mondial "Take Away Specials" zijn van 1 februari t/m 14
februari verkrijgbaar en kunnen worden besteld via telefoonnummer: 0306369232. Liever zin in soep? Ga dan voor onze huisgemaakte en rijkgevulde
erwtensoep of onze huisgemaakte vegetarische goulashsoep. Geniet samen of
alleen van een hele liter voor € 6,75. Eet smakelijk!
Heel graag tot ziens op The Mondial!
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