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BOODSCHAPPEN LEZERSAANBIEDING

BAK  
GEHEIM
Je verwacht het misschien 
niet, maar karnemelk is een 
ideaal bakingrediënt. Het 
bevat nauwelijks vet, terwijl 
het wel een volle melksmaak 
geeft aan je cake of muffins. 
Het zuur zorgt bovendien 
voor een zachtere en vollere 
structuur. Het geheim 
achter die heerlijk luchtige 
Amerikaanse pancakes? Het 
beslag wordt gemaakt met 
karnemelk.

EASY DOES IT
In de culinaire decembermaand hebben we 

alles uit de kast getrokken, nu is het even gedaan 

met het koken van uitgebreide maaltijden. Met deze 

ingrediënten in huis draai je in no-time een 

voedzame maaltijd in elkaar:

- Gekookte diepvriesgarnalen: verwerk de 

garnalen in een wokschotel of snelle curry.

- Rijstnoedels: kook de noedels en maak er een 

pittige oosterse salade van of gebruik ze in een 

noedelsoep met kip en groenten.

- Kikkererwten uit blik: kikkererwten zorgen 

voor extra bite en vezels in een stoofgerecht, 

winterse salade of chili.

‘I love food and hate 
exercise, my aim in life is 

nev e r  t o  b e  sk inny ’ 
Adele, Britse zangeres

VANAF

€ 159,- 
P.P.

De Italiaanse hoofdstad Rome heeft alles om 
jouw stedentrip tot een unieke ervaring te 

maken. Het Italiaanse eten is voortreffelijk, het 
klimaat is heerlijk en Rome heeft winkels voor 

iedere shopliefhebber. En wat te denken van de 
spectaculaire trekpleisters!

3 dagen Rome
per vliegtuig

HET HOTEL
Je verblijft in het unieke Hotel Domus Sessoriana (3*), gevestigd 
in een oud klooster in de wijk Stazione Termini.

BOODSCHAPPEN-ARRANGEMENT
•  vliegreis vanaf Amsterdam, Eindhoven, Brussel, Charleroi, 

Düsseldorf of Keulen
•  handbagage volgens voorwaarden luchtvaartmaatschappij
•  transfer enkele reis vanaf luchthaven naar hotel
•  2x overnachting in een 2-persoonskamer
•  2x ontbijt
•  openbaar vervoerpas voor 3 dagen

PRIJS
Vanaf € 159,-* p.p. Verlenging mogelijk. Dagelijks aankomst 
mogelijk van 1 januari t/m 31 december 2020.
*Niet inbegrepen: bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking  
| reserveringskosten € 19,50 per boeking | reis- en/of 
annuleringsverzekering | transfer hotel-luchthaven | ruimbagage 
| eventuele vluchttoeslagen

MEER INFORMATIE EN RESERVEREN
Ga naar www.dejongintra.nl/boodschappen  
Of bel de reisadviseurs van de Jong 
Intra Vakanties via 0180-457803. 
Vermeld hierbij de speciale reiscode 
SVROML8.


