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Wegens succes verlengd: Kraton's Experience & like om te winnen!

Kraton's Experience Diponegoro aanbieding

Wow! Wat een geweldige leuke reacties, opmerkingen en complimenten hebben wij
mogen ontvangen op onze nieuwsbrief in Maart. Er waren weinig lege stoeltjes meer
over bij je favoriete restaurant in Leusden. Er kwam een specifieke vraag heel vaak
voorbij, zowel bij ons in het restaurant, als via mail en social media; kunnen jullie de
Kraton's Experience aanbieding nog een keer herhalen? Nou, zo gevraagd, zo
gedaan! Zoals ze dat tijdens succesvolle theatervoorstellingen ook zeggen..
..Wegens succes verlengd..
Kraton's Experience Diponegoro aanbieding April 2018
Tijdens de drukte van de Pasen door heeft Tien gebeld met haar moeder in Indonesië om
te vragen naar nieuwe verassende maar vooral echte gerechten uit de geliefde
Indonesische keuken. Omdat we richting het voorjaar gaan en de lente echt voor de deur
staat zitten er een aantal pareltjes bij die je moet komen proeven aan de
Hamersveldseweg in Leusden. Tien heeft er ook een paar gerechten van haar vroegere
catering bedrijfje Mevrouw Tien aan toegevoegd, succes gegarandeerd. Er wordt tot op de
dag van vandaag door gasten van vroeger om gevraagd.
Kraton's Experience Diponegoro. Een heerlijk nieuw rijsttafel menu voor de
maand april. Diponegoro staat voor een zeer belangrijk persoon in de Indonesische
geschiedenis. We hebben het hier over een prins. Een koninklijk tintje dus aan ons
maand menu, en dat in de maand van Koningsdag in Nederland.

Onze prinsenmaaltijd Kraton's Experience Diponegoro voor de maand April
bestel je met 20% korting! Ipv €29,50 per persoon, slechts €23,60,- per
persoon. Deze aanbieding is wederom geldig op dinsdag, woensdag en donderdag,
en onder vermelding van Kraton's Experience bij het reserveren! Reserveren is sterk
aan te raden, en kan heel eenvoudig via onderstaande knop. We willen je niet graag
vertellen dat we al helemaal vol zitten, dus reserveer snel je tafeltje!

Boek nu je tafel!
Tot aan tafel, groetjes,
Team Kraton!

Er zijn zoveel mensen die ons leuk vinden

Jij ook? Like Kraton Rosbeijer dan ook op Facebook! Zo blijf je altijd op de hoogte
van onze laatste nieuws feiten, aanbiedingen, nieuwe menukaarten en specials
rondom bijvoorbeeld onze win acties, dansmiddagen, de feestdagen en catering
mogelijkheden. Omdat we bij Kraton graag naar de wensen van onze vaste gasten
luisteren, hierbij een zeer smakelijke deel like & winactie!
Deel en Like de Facebook pagina van Kraton samen met diegene met wie jij wil
komen eten bij restaurant Kraton Rosbeijer op Facebook en win een Kraton
Experience Diponegoro voor 2 personen! Hoe? Klik hieronder op de button, en
je komt op Facebook. We zien jullie graag. Uit alle nieuwe likers, en dus ook de
bestaande, belonen we twee Kraton liefhebbers!

Like ons op Facebook

___________________________________________________________________________
___________________________________

Werken bij Kraton
Werken in het leukste restaurant van Leusden?! Kom werken bij Kraton! We zoeken
mensen met smaak! Ter versterking van het bedieningsteam zijn wij op zoek naar een
enthousiaste en gast gerichte medewerker (ster) bediening. Succes komt met de
jaren, daarbij is goed horeca personeel een must. Het team van Kraton is op zoek
naar een energieke nieuwe collega. Grijp nu je kans en solliciteer! Wat ga je doen:





Bedienen van onze zeer gewaardeerde gasten, het opnemen van bestellingen
en geven van relevante informatie/adviezen, serveren van bestellingen,
opmaken van rekeningen en afrekenen met gasten.
Verrichten van werkzaamheden met betrekking tot voorbereiding van de
bediening zoals verzorgen van mise en place (o.a. opdekken van tafels).
Het zelfstandig kunnen draaien van een dienst (diner).

Profiel:
Voor deze functie zijn wij op zoek naar servicegerichte medewerker bediening. De
volgende eigenschappen worden in deze functie van je verwacht:







Je bent een teamplayer.
Je bent leergierig.
Je bent flexibel.
Je beschikt over een professionele en servicegerichte houding.
Aandacht voor de gast bij ontvangst en vertrek is even vanzelfsprekend als de
service aan tafel.
Je bent communicatief vaardig en representatief.

Naast zeer gewaardeerde collega's in de bediening, zoeken we tevens sterren voor in
onze spoelkeuken. Zonder schone borden geen avondje Kraton! Heb jij zin om lekker
bij te verdienen en te werken in een leuk energiek team, dan zoeken we jou als onze
spoelkeuken (m/v) held. Dames en heren, iedereen is van harte welkom.
Solliciteren kan via onderstaande knop, of via info@kratonrosbeijer.nl. Het delen van
deze vacature wordt zeer op prijs gesteld. Nog beter.....draag de juiste kandidaat aan.
Degene die ons de kandidaat aandraagt die ons team komt versterken krijgt na het
verstrijken van de proeftijd een Kraton Experience voor 2 aangeboden.
Solliciteer bij Kraton!
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