Vanaf hier kunt u zich laten meevoeren in de wereld van LEKKER, EERLIJK, ETEN!!!
Maar graag wil ik me eerst aan u voorstellen.
Ik ben Lilian Franken en ben de jongste dochter van Karel en Louise Franken uit Eys.
Mijn vader was vroeger huisslager en mijn moeder hield van koken voor veel mensen en
daardoor is mij de liefde voor voeding en lekker eten met de paplepel ingegoten waardoor
de keuze om slager te gaan leren natuurlijk voor de hand lag.
Ik ben getrouwd met Ron Bessems uit Mechelen en samen zorgen we ervoor dat u iedere
dag kunt genieten van een lekkere gezonde maaltijd
Door mijn passie voor het vak en verschillende voedingsstudies heb ik sinds een paar jaar
een eigen bedrijf en verzorg ambachtelijke maaltijden met producten uit onze eigen
Limburgse land.
Wist u dat een goede maaltijd bijdraagt aan een gezond en gelukkig leven, en dat dat ook
voor u is weggelegd. Hieronder staat hoe wij te werk gaan, en schroom niet om eens een
keer mee te eten en u zelf ervan te overtuigen wat lekker eten met u doet. Wie weet tot
gauw!!!
U krijgt iedere week een menukaart, en daaruit kunt u zelf kiezen welk deel van de week u
mee wilt eten. Dat mag per week verschillen,
We bezorgen de maaltijden verpakt in menudozen die u zo in de magnetron kunt zetten.
We bezorgen op MAANDAG, het menu van maandag , dinsdag , woensdag en donderdag.
Op DONDERDAGMIDDAG OF VRIJDAG het menu van vrijdag, zaterdag en zondag.
Wanneer we komen ligt eraan waar u woont
We bezorgen per keer dat we komen minimaal 2 menu’s

Onze menu’s zijn vers en worden gekoeld bezorgt, dus GEEN diepvries.
Wij bezorgen in parkstad en omstreken !!!
Bel gerust voor meer info; 06-40481020

Vriendelijke groet, Lilian en Ron Bessems

