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Neem een kijkje in onze ‘keuken’!
Op zaterdag 9 juni (van 10.00 tot 15.00 uur) organiseert La Mer Orthopedie een heus STREETFOOTFESTIVAL in Rotterdam.
Als u altijd al heeft willen weten wat er nu precies bij ons gebeurt achter de schermen, dan is dit uw kans. Tijdens deze open
dag wordt u namelijk rondgeleid door de werkplaats en ziet u het hele proces van orthopedisch schoenmaken van dichtbij.
Bovendien wordt onze straat omgetoverd tot een gezellig culinair festival. Voor een lekker hapje en drankje kunt u terecht bij
een van de streetfood-kraampjes van sushirestaurant Sumo, eetcafé Stobbe of Italiaans restaurant Vicini. Ook in de omgeving
is er genoeg te beleven. Zo ligt het Kralingse Bos op een steenworp afstand. Kortom, alle ingrediënten voor een leuk dagje uit.

AAN:

Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan aan via:
www.la-merorthopedie.nl/streetfoot
Bij uw entreebewijs ontvangt u bonnen die u bij de streetfood-kraampjes kunt inwisselen voor iets lekkers te eten en te drinken.
Komt u van verder weg? Dat is geen probleem: wij zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Geeft u bij uw aanmelding wel
even aan of u met de auto komt? Dan kunnen wij namelijk rekening houden met het vervoer naar La Mer. Een shuttle service
brengt u van een dichtbij gelegen parkeerplaats naar ons. Het adres van de parkeerplaats volgt na aanmelding.

Osteria Vicini
proef het echte Italië

café STOBBE
de gezelligste kroeg
van Kralingen
Op elk moment van
de dag bent u welkom
om bij ons te komen
genieten van een
goede, smakelijke
maaltijd, een mooi
glas wijn of een
lekker koud biertje.

Bij Vicini proeft u het echte Italië met
eenvoudige, (h)eerlijke gerechten.
Osteria - de Romeinse benaming voor
een Italiaans buurtrestaurant - is een
ontmoetingsplek voor iedereen.
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SUMO ORIENTAL
exclusieve Aziatische
gerechten, met zorg bereid
Bij Sumo Oriental geniet u van alle
verschillende smaken van onze
lekkere Aziatische gerechten, die
vanzelfsprekend met zorg worden
geserveerd.
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