
Hoe werkt het?
Spaar 10 zegels + plak ze op deze spaarkaart + reserveer 

via www.dekornuiten.com/jumbo een tafel + lever uw 
volledige spaarkaart in + laat u verwennen!

Geldig op zondag, maandag, dinsdag en woensdag.

Speciaal voor deze JUMBO Leussink diner voor twee actie heeft chefkok 
Boy te Koppele van de Kornuiten voor de maanden januari en februari  

deze heerlijke 3-gangen diners voor u samegesteld:

Heerlijk genieten van een 3-gangen diner voor twee personen voor 
slechts € 35,- bij de Kornuiten in Haaksbergen !

Diner voor twee menu JANUARI
Mosterdsoep met gebakken 

spekjes en lente ui
***

Heek filet tomaatjes 
en gegratineerde Brie

Of
Zacht gegaarde varkenslende 

met honing tijm saus
***

Appelstrudel met vanille ijs

Diner voor twee menu FEBRUARI
Gebonden prei soep

***
Tilapia filet 

met hollandaise saus
Of

Gebakken stukjes varkenshaas 
met champignon room saus

***
Karamel shortcake met karamel ijs



Spaar 10 JUMBO Leussink diner voor twee zegels, plak ze op 
deze spaarkaart, reserveer via www.dekornuiten.com/jumbo

een tafel en neem de spaarkaart mee!

LET OP! 
Alléén met een volle spaarkaart en bij reserveren vooraf 

kunt u met twee personen dineren voor € 35,-.

De Kornuiten Haaksbergen
De Kornuiten is een sfeervolle en laagdrempelige plek 
waar mensen kunnen eten, drinken en dansen. Het is een 
plek met voor ieder wat wils. De kookkunsten van Boy, 
Frank en Joshua gecombineerd met de service van de 
bedieningsmedewerkers maakt De Kornuiten! 
 
Kijk voor meer info op: 
www.dekornuiten.com

Enkele spelregels/voorwaarden:
• Bij elke € 10,- aan boodschapen bij Jumbo Leussink  

Haaksbergen ontvangt u een Diner voor twee zegel;
• Deze Diner voor twee spaartkaart is vol bij 10 zegels en 

geeft u recht op een diner voor 2 voor € 35,-;
• Diner voor twee is exclusief drankjes; 
• U kunt alleen Diner voor twee zegels sparen van 27 

december 2018 t/m 12 februari 2019;
• Vooraf reserveren is noodzakelijk. Dit kan via de website  

www.dekornuiten.com/jumbo
• U kunt voor deze actie alleen en tafel reserveren in  

de periode van 6 januari t/m 28 februari 2019;
• Diner voor twee kan alleen gereserveerd worden op 

een zondag, maandag, dinsdag en woensdag;
• Volle Diner voor twee spaarkaart is niet inwisselbaar 

voor geld;
• Diner voor twee spaarkaarten met minder 
 dan 10 zegels zijn niet inwisselbaar.
• Met een volle spaarkaart betaalt u voor dit hele menu 

voor 2 personen slechts 35 euro.
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