
High sangria

Chef’s table

Chef’s table

Korting

2 voor 1Royal LunchChef’s table

Onbeperkt Tapas

Korting

Voordelig uit eten?

Like ons op Facebook en win een dinerbon t.w.v. €20,-           www.hetlaatstetafeltje.nl • Download de app!

Op Het Laatste Tafeltje vind je dagelijks last minute aanbiedingen bij de 
beste restaurants. Je geniet dezelfde avond nog van een aanbieding naar 
keuze! Naast een uniek platform voor last minute aanbiedingen, is Het 
Laatste Tafeltje ook een plek waar je maximaal kan profiteren van hoge 
kortingen. Het aanbod bestaat altijd uit leuke deals zoals hierboven. Kijk 
snel op de website voor de aanbiedingen van vandaag!

Wees er snel bij! Het aanbod is altijd beperkt, het zijn immers 
de laatste tafeltjes. Aanbieding uitverkocht? Laat je 
e-mailadres achter op de pagina van de aanbieding, en je bent 
de volgende keer als eerste op de hoogte!

All you can eat

Onbeperkt sushi eten
voor 2 personen

Asia Today

van € 49,90 voor € 39,90

Eet met 50% korting!

 Cervantes

van € 47,50 voor € 23,75

2e persoon met korting!

Grand Café de
Bastille

van € 19 voor € 12,50

Een culinaire verrassing 
voor twee personen

Smaeck

van € 70 voor € 50

Spaans genieten met 
40% korting

 Moro

van € 45 voor € 27

4-Gangen verrassing 
voor twee personen

Bacchus Bistro

van € 79 voor € 39,50

6-Gangenmenu voor 2

 Landgoed Westerlee
Westerlee

van € 115 voor € 59

Indiaas 3-Gangenmenu
voor 2 personen

  Taj Mahal

van € 51 voor € 30

Met z’n 2en onbeperkt 
Tapas met 40% korting

Hemingway’s

van € 45 voor € 25

Catch of the day

Voordelig genieten 
van verse vis

 Boccaccio

van € 22,50 voor € 12,50

Royal Lunch

Luxe Spaanse lunch 
voor 2 personen

 El Txoko

van € 22 voor € 13

Dineren met korting

Restaurant Veldzicht
Oosterwijtwerd

van € 73 voor € 39,50

Korting

3-Gangenmenu voor
2 personen!

Pizzeria Galtelli

van € 45 voor € 24,50

Wilt u als horeca ondernemer gebruik maken van de voordelen van Het Laatste Tafeltje? Bel 050 211 16 86 voor een afspraak of stuur een mailtje naar info@hetlaatstetafeltje.nl. 
Meer dan 50 restaurants gingen u voor. Tip ons als u een restaurant mist, of volg ons op Facebook/Twitter voor nieuwe aanbieders.

Check Het Laatste Tafeltje voor het leukste last minute aanbod in jouw omgeving!  

Wij serveren dagelijks diverse aanbiedingen, waarvan je dezelfde dag nog kunt genieten!

Family day

De kinderen eten gratis!

Break Out Gruno
Harkstede

van € 39 voor € 30

Wijnarrangement

Wijn bij 3-Gangenmenu

 De Gouden Karper
Winsum

van € 105 voor € 78

*Bovenstaande aanbiedingen zijn voorbeelden. De aanbieding zijn altijd afhankelijk van de bezettingsgraad van de restaurants en zijn te vinden op de website van Het Laatste Tafeltje. Elke dag weer nieuw aanbod in kleine aantallen.


