Wat is Late Night Tjapservice?
Je weet toch hoe vervelend het is als je ’s nachts nergens meer goed eten kan scoren.
Ja toch! Late Night Tjapservice brengt precies daarom het lekkerste Surinaamse eten bij je
thuis.
Hoe kan ik eten bestellen?
Heel simpel. Whatsapp naar 06 - 51 90 18 25.
Laat weten wat je wil eten, wij komen het brengen.
Het eten en de bezorging is gratis, en bij elke portie zit een gratis ijskoud blikje Fernandes!
Wanneer kan ik eten bestellen?
Je kan alleen in de nacht van zaterdag 20 mei op zondag 21 mei gratis eten bestellen!
Fernandes Late Night Tjapservice is open van 23 uur 's avonds tot 04 uur 's ochtends in de
nacht van zaterdag 20 op zondag 21 mei.
Is het eten echt gratis?
Ja man. No Spang.
Bij elke portie zit een gratis blikje Fernandes!
Hmmm Fernandes:)
Kan ik kiezen welke smaak Fernandes?
Wij kiezen voor je. Weet je waarom?
Alle Fernandes is lekker:)
Is vlees het Halal?
Jazeker. Dan kan iedereen mee-eten.
Lekker toch!
Wat zijn de bezorglocaties?
Dat zijn de volgende postcodes: 2909, 3001, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3022, 3022,
3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041,
3042, 3045, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3062, 3063, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069,
3071 en 3072.
Ik woon buiten het bezorggebied, wat nu?
Like, share, praat en zing over Late Night Tjapservice, zoveel als je kan.

Hoe bekender Late Night Tjapservice wordt, hoe meer kans dat we binnenkort in jouw regio
bezorgen.
Ik heb besteld maar niets ontvangen?
Nee dat meen je niet! Sorry! Dat is niet de bedoeling natuurlijk.
No Spang! We gaan er achteraan. Als je voor 6 uur 's ochtends nog geen eten hebt ontvangen,
dan moeten we helaas constateren dat het eten op is.
Maar niet getreurd, om de pijn te verzachten sturen we je een gratis Fernandes op. Stuur
hiervoor een mail naar fernandessoftdrinks@gmail.com inclusief een screenshot van je
Whatsapp bestelling.
Hoelang moet ik wachten op mijn eten?
No Spang. Onze brommerbazen komen eraan. Na jouw bestelling streven we ernaar om onze
binnen een uur bij je te laten komen. Uiteraard is dat afhankelijk van de bestelling en afstand
van de Tjapservice keuken tot jouw eettafel.
Waarom mag ik mijn eigen kleur(smaak) Fernandes niet kiezen?
Wij zorgen voor een ijskoude Fernandes bij jouw gerecht. Alle Fernandes is immers lekker en
het proberen waard.
Voor hoeveel personen mag ik maximaal bestellen
5 Personen max.
Wat zijn de ingrediënten (allergieën)
Heb je vragen over allergieën, app dan naar 06 - 51 90 18 25. Hieronder de lijst met
ingrediënten. Maar twijfel je? No Spang. Vraag het wij checken het met onze keukenprinsessen.

