Volle spaarkaart?
Reserveer via ahrestaurantactie.nl
U heeft nog t/m 14 mei om uw spaarkaart vol te maken.
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Goed om te weten: U kunt alleen online reserveren.
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Spaar nu voor
een gratis 2e
driegangenmenu.
De ruim 1000 restaurants door heel Nederland
zijn voor u geselecteerd door IENS.
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Een gratis 2e driegangenmenu.

Een selectie van de restaurants
in Nederland.

Bij Albert Heijn kunt u nu sparen voor een gratis 2e driegangenmenu, aangeboden door
de lekkerste restaurants van Nederland. De restaurants zijn geselecteerd door IENS, de
grootste restaurant- en reserveringssite van Nederland.

Misschien staat uw favoriet er wel tussen of ontdekt u een leuk nieuw restaurant bij u in
de buurt. Benieuwd welke andere restaurants in Nederland u ook graag trakteren op een
gratis 2e driegangenmenu? U kunt ze allemaal bekijken op ahrestaurantactie.nl

Geniet van een heerlijke avond uit.

Meer dan 1000 restaurants verwelkomen u graag.
Gezellig samen uit eten, met vrienden uitgebreid lunchen of met de kinderen
pannenkoeken eten; het is nu nóg leuker. Elk restaurant heeft een mooi menu
samengesteld en zorgt dat jullie kunnen genieten van een heerlijke avond. En wilt u het
niet bij één etentje laten, dan kunt u meerdere kaarten sparen.
Bij elke €10 aan boodschappen ontvangt u 1 AH Restaurantzegel.
Sparen kan t/m 14 mei. Bij 10 zegels heeft u een volle spaarkaart. U kunt uw spaarkaart(en)
inleveren t/m 29 oktober 2017. Voor het reserveren van een tafel kunt u terecht op
ahrestaurantactie.nl

Chef Marco

‘t Havenmantsje, Harlingen

“ Genieten van (h)eerlijke en
ambachtelijke gerechten op
het mooiste plekje aan het
Wad. Dat is wat mijn gasten
mogen verwachten.”
2171149 Spaarkaart Roma Online.indd 3-4

Chef Salvatore

Enoteca, Amsterdam

“ Een stukje Italië in
Amsterdam Oost.”

Chef Kris

Brasserie FLO, Maastricht

“ More than welcome.”

The Gin Sum Club

De Hoogklimmer

Payal

Haarlem | Aziatisch

Denekamp | Frans

Almere | Indiaas

Eetcafé de Gans

Brasserie Beekink & Co

‘t Havenmantsje

Groningen | Mediterraan

Den Haag | Regionaal

Harlingen | Regionaal

De Oranjerie

Bie ‘t Gruuzekirkske

Mijn Keuken

Barneveld | Frans

Sittard | Internationaal

Wouw | Frans

Landgoed Groot Kievitsdal

Restaurantje Nummer 7

Toby’s Steakhouse

Baarn | Frans

Middelburg | Frans

Exloo | BBQ-Grill
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