
Dorpsrestaurant “Samen eten ” in  de Tille. 
  
Op zaterdag 2 oktober opent het restaurant voor het eerst haar deuren in de Tille. 
Een restaurant voor alle dorpsbewoners, oud en jong. Een lang gekoesterde wens waar het nu 
eindelijk eens van gaat komen. 
Er wordt gekookt door Riek van de Graaf , die ruime ervaring daarmee heeD in haar werkzame 
periode als kok. Zij gaat lekker voor ons koken en wordt in de bediening geholpen door andere 
vrijwilligers. 
  
Het restaurant is geopend op de eerste zaterdag van de maand en we gaan het drie maanden 
proberen om te kijken hoe het gaat. Dat betekent dat het restaurant open is op 2 Oktober, 6 
November en 4 December. Op basis van een evaluaKe wordt daarna een  besluit genomen over de 
voortgang vanaf januari. 
  
  
Het restaurant is open  tussen 17.00 uur en 21.00 uur. De keuken sluit om 20.30 uur. Opgave is 
noodzakelijk i.v.m. de inkoop, maar ook door de maximale ruimte van 24 personen ( door Corona). 
  
Op 2 Oktober is het thema Italiaans, op 6 November Indisch en op 4 December wordt het een 
verrassing. Er is iedere keer een menu voor volwassenen- en voor kinderen  en dit wordt van te  
voren in de S&O en op de website vermeld. De maalKjd kost  12,50 voor volwassenen ,een 
kindermenu kost 7,50. De consumpKes zijn niet hierbij inbegrepen. Die  komen ten goede aan de 
Tille. Daarnaast worden op tafel verschillende dingen geserveerd, o.a. een salade. Wilt u graag 
vegetarisch eten dan graag dit erbij vermelden als u zich opgeeD. 
  
Wilt u mee-eten op 2 oktober? GeeD u zich dan op voor 26 
september bij SamenEtenWiZeveen@gmail.com. Er is een maximum aantal zitplaatsen, dus wees er 
snel bij. Bij voldoende aanmelding komt ook na de zaterdag wellicht de zondag in beeld. Na opgave 
ontvangt u een bevesKging van reservering.  
En noteer alvast de andere data in uw agenda.  
   
Voor deze acKviteit zoeken wij nog vrijwilligers(sters) voor bediening en afwas. Meld je aan via het 
email adres of whatsapp naar 06 537 66 597.   
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