
Beste gasten,  

Wat leuk dat we u mogen ontvangen op ons landgoed en in de meest bourgondische stad van 
Nederland!  

Wij Maastrichtenaren maken van iedere dag een feest met heerlijk eten en drinken. Omdat we in 
deze tijden van corona helaas niet op bezoek kunnen bij ons favoriete café of restaurant, maken wij 
het graag thuis gezellig en laten we al deze lekkernijen thuisbezorgen.  

We hebben een aantal leuke mogelijkheden voor u op een rij gezet, waar de smaakpapillen van 
menig Maastrichtenaar gelukkig van worden. U kunt via www.thuisbezorgd.nl al dit lekkers aan uw 
deur laten afleveren! 

Het adres hiervoor is Schutterijweg 1, laat je bellen op je mobiel nummer (duidelijk zeggen 
niet op de deurbel te drukken), de bezorger staat dan bij de achteringang. 

We wensen u een smakelijk en fijn verblijf. #staysafe #stayhealthy  

 

 

 

 

Burgerlijk  

Burgerlijk is een restaurant & bar gelegen in het stadsdeel Wyck in Maastricht. Met een focus op eerlijke 
streekproducten en verassende combinaties zul je bij hen de lekkerste burgers versmaden.  

Woensdag t/m zondag 12.00 - 21.00 Maandag en dinsdag gesloten.  

Friet Elite  

Bij Friet Elite wordt er gewerkt met heerlijke, maar vooral eerlijke, biologische en lokale producten. Alles is 
zelfgemaakt, zodat je heerlijk kunt genieten van producten zonder toegevoegde smaak- kleur- en geurstoffen.  

Dinsdag t/m zondag 12.00 - 21.00 Maandag gesloten.  

 



Johnny Wrap  

Bij Johnny Wrap kun je de meest verrassende wraps en de meest frisse salades bestellen! Ze werken met 
heerlijke en eerlijke producten, lekker en verantwoord.  

Maandag t/m zondag 12.00 - 21.00  

Pasta Corner  

Bij de Pasta Corner is er ruime keuze in heerlijke verse pasta’s! Met ook de optie om voorgerechten te 
bestellen, krijg je zo een uitgebreide Italiaanse maaltijd thuisbezorgd.  

Dinsdag t/m zondag 12:00 – 21:00 Maandag gesloten.  

Da Nonna  

Bij Da Nonna maken ze de pizza’s in een echte steenoven! Ze werken met verse huisgemaakte producten.  

Maandag t/m zondag 16:00 – 21:00  

Tasty Thai  

Bij Tasty Thai zijn divers curries, Thaise soepen, rijst- en noedelgerechten en kleinere streetfood hapjes 
verkrijgbaar.  

Maandag t/m donderdag 15:00 – 21:00 vrijdag t/m zondag 12:00 – 21:00  

 
Voor de fijnproevers is er het Michelin Sterren restaurant “Beluga Loves You!” 
 
Bij Beluga Loves you kunt u direct via de eigen website culinaire hoogstandjes bestellen voor bezorging: 
 
www.belugalovesyou.com 
 
Dinsdag t/m Zaterdag  


