Telnr: 0494 90 43 68
Email: alison@djar.fit
www.djar.fit
djar_gent

djar.fit

BESTELAANVRAAG

Datum:

je bestelling plaatsen bij DJAR. Bestellen kan vanaf €25. Plaats
voor 12 uur jouw bestelling om de dag erna van je djar te

genieten. Bij eventuele vragen mag je ons altijd contacteren via

Ingrediënten

THE FULL OF GOOD DJAR

ORIGINAL

VEGGIE

VEGGIE

(Klik aan)

Large
(€12)

Naam klant / bedrijf
Email
Telnr.

Aantal

(Geef aantal djars op)

Normal
(€10)

Large
(€12)

EXTRA’S - prijs per stuk/pp.

(Geef het aantal extra’s op.)

ONTBIJT - €6,00
1. Overnight oats met havermelk, pindakaas, rode
vruchten, seizoensfruit - homemade granola

Krielaardappel - mieriksworteldressing obv. zure room & dille - gebakken rode ui augurk - gemarineerde tomaat - eitje - forel - ijsbergsla - groene kruidendressing
met kappertjes & augurk

2. Mango chiapudding met kokosmelk - chiazaadjes plantaardige yoghurt - seizoensfruit - homemade granola
3. Plantaardige yoghurt - rode vruchten seizoensfruit - homemade granola

Krielaardappel - mieriksworteldressing obv. zure room & dille - gebakken rode ui
- augurk - gemarineerde tomaat - eitje - ijsbergsla - groene kruidendressing met
kappertjes & augurk

THE GREEN GODESS DJAR

ORIGINAL

Grootte
Normal
(€10)

/

Klantgegevens

Via dit bestelformulier kan je slechts in enkele klikken

alison@djar.fit - Serve you soon!

MENU

/

Normal
(€10)

Large
(€12)

Normal
(€12)

Pasta - salsa verde - gegrilde asperges - gepekelde radijs - erwtjes - romige
mozarrella - granaatappel - rucola

MIX VAN DJARS (Geef aantal personen op)

Large
(€12)

DESSERT - €4,00
1. Plattekaas met speculoos, gestoofde peertjes & appelperencompote
2. Tropical Panna Cotta
3. Rijstpapje met rode vruchten en speculooscrumble

JUICES & DRINKS - €3,00
Funky & healthy drinks in lijn met onze djars

AANTAL PERSONEN:

SNACKS & BITES
1. Powerbliss balls met dadels & pindakaas - cacao en
cocos €15/djar - €2,5 (2 stuks)

Bestellen kan vanaf €25. Plaats voor 12 uur je bestelling om de dag erna van je djar te genieten

2. Bananenbrood met walnoten en chocolade €15 / €2,5
(1 portie)
3. Havermout/pindakaas koekjes €15/djar - €2 (2 stuks)

Aantal

DJAR COMBO PACKAGES
FIT AT HOME PACKAGE - €25






Aantal

Breakfast djar
Juice
Normal DJAR Lunch
Drink
Dessert DJAR
+ gratis snack!

DJAR - APÉRO VERWENBOX - €35 PER BOX (2 PERSONEN)
Aanbod en voorwaarden: zie website https://www.djar.fit/djar-aperobox

?

VRAGEN
OF OPMERKINGEN?

Zijn er allergieën of speciale wensen?

Bestellen kan vanaf €25. Plaats voor 12 uur je bestelling om de dag erna van je djar te genieten

Aantal

WANNEER?

LEVERING OF AFHALING?
(Duid je voorkeur aan.)

LEVERING
Gratis levering vanaf €50.

Leveringsadres:

AFHALING
Drongen - industriepark Drongen 15B, 9031 Drongen
Kortrijk - andré devaerelaan 32, 8500 kortrijk

Tussen 10u en 12u30

Leveringszones
WOENSDAG: Gent, Gentbrugge, Ledeberg, Sint-Amandsberg,
Merelbeke, Melle, Destelbergen, Heusden, Laarne,
DONDERDAG: Drongen, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Deurle,
Sint-Denijs-Westrem, Baarle, Drongen, Wondelgem, Mariakerke
VRIJDAG: Kortrijk: Heule, Waregem, Deerlijk, Zwevegem,
Kuurne, Lendelede
Wonen jullie buiten Oost Vlaanderen?
Geef gerust een seintje, dan kijken wij wat haalbaar is.

WAT MET JE LEGE DJARS?
(Duid je voorkeur aan.)

€

BETALING
(Duid je voorkeur aan.)

Dag
woensdag
donderdag
vrijdag

SERVE YOU SOON!
Contact
+32 474 35 13 84

ZELF HOUDEN
Je kan de jar zelf houden en hergebruiken voor je volgende
lunch. Gewoon even je djar uitwassen en je kan er creatief mee
aan de slag. Je kan de bokaal ook upcyclen door de leuke
DIY-tips te volgen op onze site en sociale mediakanalen. Geen
creatieve vingers? Gooi je jar dan in de glasbak (het aluminium
deksel mag bij PMD). Glas is namelijk het meest duurzame
materiaal en kan voor bijna 100% gerecycleerd worden en
herwerkt worden tot een nieuw product.

DROP-OFF
Van een echte DJAR-ambassador gesproken! Als je toevallig
in de buurt bent van onze keuken in Drongen, kan je de jars
zelf terugbrengen. En niets voor niets uiteraard, want je krijgt
stempels op de exclusieve DJAR- spaarkaart. 1 stempel per
DJAR. Bij een volle kaart krijg je een gratis DJAR-verrassingsbox
voor 2 personen!

Factuur

djar.fit
djar_gent

Bancontact / Payconic

Deel jullie djar-moment
met #djarpower en
#djartogether en zodat
wij ze kunnen zien.
Meer inspiratie vind je
terug op: www.djar.fit
tag ons @djar_gent

