Aanvullende informatie over de
mantelzorgkaart 2019
De gemeente Groningen waardeert de inzet, zorg
en compassie van alle mantelzorgers in de stad.
Om u in het zonnetje te zetten, bieden de
gemeente Groningen en Humanitas u graag de
mantelzorgwaarderingskaart aan.
De zes coupons kunt u gebruiken om uzelf eens
te verwennen, te ontspannen of iets leuks te
ondernemen. Kortom, een kaart met aandacht
voor uzelf. Als dank en blijk van waardering.
De coupon ‘lunch voor twee’
Een van die coupons is te besteden aan een lunch voor twee personen bij Mennoos Kookerij of bij Vapiano.
Er zijn met deze twee bedrijven afspraken gemaakt over wat zij voor de coupon leveren.
Hieronder leest u wat u voor de coupon krijgt:

Paterswoldseweg 267
Dinsdag t/m zaterdag van 11.30-16.00 uur

Poelestraat 16-18
Elke dag van 12.00-16.00 uur

Kiest u voor Mennoos Kookerij dan krijgt u:

Kiest u voor Vapiano dan krijgt u:

Per persoon een 12-uurtje: een klein soepje, een
broodje kroket en een broodje gebakken ei.

Een (warme) lunch: één hoofdgerecht per
persoon, keuze uit:

Per persoon een drankje: een kopje koffie of thee,
of een frisdrank.

•

Mennoos Kookerij biedt dit aan voor 2 personen
voor 1 coupon.

•
•

Pasta: Pasta Pesto, Pasta Tonno,
Pasta Bolognese
of
Pizza: Pizza Margherita, Pizza Tonno of
Pizza Salame
of
Salade: Ceasar salad

Per persoon één drankje: een alcoholvrije drank
naar keuze (gekoelde flesjes of een koffievariant. Géén alcoholische dranken.)
Wilt u toch liever iets van de lunchkaart kiezen,
dan geldt de coupon bij Mennoos Kookerij als
waardebon t.w.v. €15,-. Eventuele extra kosten
zijn dan voor eigen rekening.

Houdt u zich aan deze voorwaarden, zoals het
gestelde assortiment, dan hoeft u bij inlevering
van de coupon niks te betalen. Vapiano biedt dit
aan voor 2 personen voor 1 coupon.
Bestellingen anders dan de hierboven
genoemde keuzes vallen niet onder de coupon
en zijn voor eigen rekening.

Heeft u de kaart al opgehaald?
De mantelzorgwaarderingskaart is op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur op te halen bij het Steunpunt
Mantelzorg van Humanitas of bij het WIJ-team in uw wijk. Voor meer informatie: Humanitas: 050 312 60 00,
www.humanitas.nl/groningen of WIJ Groningen: 050 367 42 00, www.wij.groningen.nl

