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Italiaans & MexicaansItaliaans & Mexicaans
Restaurant & TerrasRestaurant & Terras

BezorgserviceBezorgservice
IJssalonIJssalon

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Online betalen via uw eigen bank

Bestel direct
0181 316 836

stars.nl

Online betalen via uw eigen bank

Gratis stokbrood
Bij elke besteding boven de € 32,- ontvangt u een gratis 
stokbrood met kruidenboter (op = op). De stokbroden 
(en de kruidenboter) worden in onze eigen keuken 
gebakken en bereid en hebben alleen pure ingrediënten. 
Wij serveren dus geen afbakbrood met kunstmatige 
toevoegingen.

Korting
Ook bieden we u als blijk van waardering de mogelijk-
heid om te sparen voor korting op uw bestellingen. 
Bij iedere besteding van € 10,- bij onze bezorgservice 
ontvangt u een spaarpunt. Bij 10 spaarpunten krijgt u bij 
uw volgende bestelling bij onze bezorgservice € 6,- 
korting.

Uw mening telt!
Bij elke bestelling die u via onze website plaatst krijgt u 
een e-mail toegezonden waarin u een beoordeling kunt 
geven over uw bestelling. Uw mening telt! Bent u 
tevreden (of juist niet), laat het ons weten, wij waarderen 
uw mening en nemen uw opmerkingen ter harte.   

Toch een klacht?
Ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen die we treffen 
kan het zijn dat u klachten heeft. Voelt u zich dan niet 
bezwaard om uw klacht telefonisch door te geven. We 
zullen uw klacht zorgvuldig in behandeling nemen. 

Mocht het zijn dat één van de gerechten niet naar wens 
is, dan ruilen wij het altijd om, of we geven een tegoed 
bij uw volgende bestelling. 

Het is belangrijk dat u het oude gerecht niet weggooit of 
consumeert, omdat deze altijd opgehaald wordt door de 
bezorger. Het keukenteam gebruikt namelijk het oude 
gerecht om de aard van de klacht te achterhalen.

Wij bezorgen op zondag en dinsdag t/m donderdag van 
17.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag en zaterdag bezorgen wij 
van 17.00 tot 22.00 uur. Op maandag zijn wij gesloten.
Wij bezorgen in Hellevoetsluis, Nieuwenhoorn en 
Oudenhoorn. Bezorgkosten € 2,25. 

Onze bezorgservice
Bij Stars zijn wij trots op onze bezorgservice omdat we 
er veel tijd en aandacht aan besteden. Elke brommer 
mag maximaal twee bestellingen vervoeren, zodat uw 
bestelling zo snel mogelijk bij u op uw bord ligt.
We hebben speciale bezorgtassen die ervoor zorgen 
dat uw bestelling lang warm blijft. Dit dankzij de 
Magnawave techniek. Deze techniek verwarmt de tas 
tot 95 graden celsius. 

De bezorgers zelf worden uitgebreid geïnstrueerd en 
begeleid om uw bestelling warm en compleet te 
bezorgen. Zo wordt elke bezorger op zijn of haar eerste 
werkdag bijgestaan door een ervaren leermeester om 
hem of haar wegwijs te maken in het verkeer. 

ONZE KLANTENSERVICE
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Onze kaasmix is gemaakt 
van romige mozzarella en 
licht zoute pizzakaas, een 

combinatie die onze 
pizza’s overheerlijk maakt

Borromea € 8,55 
Tomatensaus, kaasmix, parmaham en oregano

Salami € 8,55 
Tomatensaus, kaasmix, salami en oregano

Romana € 8,75 
Tomatensaus, kaasmix, parmaham, 
champignons en oregano

Calabrese € 8,95 
Tomatensaus, kaasmix, parmaham, ei 
en oregano

Carbonara € 9,15 
Tomatensaus, kaasmix, gerookte spekreepjes, 
ei en oregano

Capricciosa € 9,30 
Tomatensaus, kaasmix, parmaham, 
champignons, ei en oregano

Pepperoni € 9,15 
Tomatensaus, kaasmix, pepperoni (rundvlees) 
en paprika

Bolognese € 9,60 
Tomatensaus, kaasmix en gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana € 9,60 
Tomatensaus, kaasmix, mexicaanse kip, maïs 
en paprika

Shoarma € 9,45 
Tomatensaus, kaasmix, shoarma van het spit 
(varkensvlees) en een bakje knoflooksaus

Vesuvio € 9,85 
Tomatensaus, kaasmix, gekruide gehakt 
(rundvlees), champignons en spaanse pepers

Quattro stagioni € 9,95 
Tomatensaus, kaasmix, parmaham, salami, 
paprika, ui, champignons, olijven, artisjok 
en oregano

Stars € 9,95
Tomatensaus, kaasmix, gekruide kalkoen 
en rode ui

Carne € 10,95 
Tomatensaus, kaasmix, salami, shoarma 
van het spit (varkensvlees) en gekruide gehakt 
(rundvlees)

Anja € 11,25 
Tomatensaus, kaasmix, gekruide kalkoen,
spek, spinazie en ui

Napolitana € 8,15 
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana € 8,55 
Tomatensaus, kaasmix, ansjovis, kappertjes 
en olijven

De pizza calzone wordt in Italië 
voornamelijk in kraampjes op straat 
verkocht. Dit omdat ze makkelijker 
te eten zijn terwijl je loopt!  

PIZZA’S MET VLEES OF VIS
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Francavilla € 7,95 
Tomatensaus, kaasmix, verse knoflook, verse 
tomaat en oregano

Vegetale € 8,95 
Tomatensaus, kaasmix, paprika, ui, champignons, 
olijven, artisjokken en oregano

Gorgonzola € 8,95 
Tomatensaus, kaasmix en gorgonzola

Quattro formaggi € 9,95 
Tomatensaus, pizza kaas, mozzarella, 
gorgonzola en provelone

Hawaï € 7,85 
Tomatensaus, kaasmix en stukjes ananas

Pittig, hartig of met extra veel groenten, fruit, vis of 
vlees, de pizza margarita geldt als basis.

Basis pizza € 7,10

Groenten
Ui € 0,60
Verse knoflook € 0,60
Champignons € 1,00
Paprika € 1,00
Spinazie € 1,00
Kappertjes € 1,00
Olijven € 1,00
Artisjokken € 1,00
Maïs € 0,60
Verse tomaat € 1,00
Tomatensaus € 0,60
Spaanse peper € 0,40

Vlees / gevogelte
Ei € 1,40
Salami € 1,80
Pepperoni € 2,20
Ham € 1,80
Gerookte spek € 2,40
Mexicaanse kip € 2,40
Shoarma € 2,40
Gekruide gehakt € 2,80
Gekruide kalkoen € 3,40

Vis
Ansjovis € 1,20
Tonijn € 2,40
Marinara € 3,80

Kaas
Pizza kaas € 1,60
Mozzarella € 2,10
Parmezaan € 2,40
Gorgonzola € 2,60
Provelone € 2,40
Ananas € 1,60

Tonno € 9,75 
Tomatensaus, kaasmix, tonijn en ui

Marinara € 10,55 
Tomatensaus, kaasmix en een gekruide 
marinade van mosselen, garnalen en tonijn

Shoarma bol € 5,65 
Kleine pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) en een bakje knoflooksaus

Kip bol € 5,85 
Kleine pizzabol gevuld met kaasmix, mexicaanse 
kip en een bakje cocktailsaus

Mega shoarma bol € 9,65 
Pizzabol gevuld met extra veel shoarma van het 
spit (varkensvlees) en een bakje knoflooksaus

Mega kip bol € 9,85 
Pizzabol gevuld met kaasmix, extra veel 
mexicaanse kip en een bakje cocktailsaus

Calzone € 9,85 
Pizzabol gevuld met kaasmix, paprika, ui, 
champignons, parmaham, salami, artisjok 
en olijven

Geen vleesliefhebber maar wel gek op pizza? 
Kies één van onze overheerlijke vegetarische pizza’s.

Margarita € 7,10 
Tomatensaus, kaasmix en oregano

Cipolle € 7,45 
Tomatensaus, kaasmix, ui en oregano

Con funghi € 7,65 
Tomatensaus, kaasmix, champignons en oregano

Paprika € 7,75 
Tomatensaus, kaasmix, paprika, ui en oregano

Een goede voorbereiding
Een eerlijk restaurant waar kwalitatieve gerechten 
worden bereid, heeft altijd een goede voorbereiding. 
Zo wordt in Stars uren voor opening de kip en 
spare-ribs gemarineerd en het deeg gekneed. 
Ook de kaas en groente worden in eigen keuken 
gesneden. Dit betekent voor u dat niets industrieel 
wordt voorbereid en alles dus vers is. De ingrediën-
ten blijven daardoor vol van smaak.

PIZZA'S VEGETARISCH

PIZZA ZELF SAMENSTELLEN

PIZZA'S DUBBELGEKLAPT

PIZZA’S MET VLEES OF VIS

PIZZA'S VEGETARISCH
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Bij deze gerechten kunt u kiezen uit de garnituren:
patat, aardappelschijfjes met kaas uit de oven of 
gekruide rijst. (Met uitzondering van het bakje 
nacho’s en taco schaal)

Huisgemaakte nacho’s € 3,45 
En hete saus

Taco schaal € 6,45 
Huisgemaakte nacho’s ovengebakken met kaas 
en gekruide gehakt (rundvlees) en bedekt met 
milde salsa, roomkaas en guacamole 

Quesadilla veggie € 9,25 
2 dubbelgevouwen tortilla’s uit de oven gevuld 
met milde salsa, kaasmix, guacamole en tomaat 
en groentegarnituur 

Quesadilla ham € 9,50 
2 dubbelgevouwen tortilla’s uit de oven gevuld 
met milde salsa, kaasmix en ham 
en groentegarnituur

Quesadilla pepperoni € 9,50 
2 dubbelgevouwen tortilla’s uit de oven gevuld 
met milde salsa, kaasmix en pepperoni 
(rundvlees) en groentegarnituur

Enchilada kip € 9,95 
2 tortilla’s gevuld met mexicaanse kip en mais, 
ovengebakken met enchilada saus en kaasmix 
en groentegarnituur

Enchilada rund € 9,95 
2 tortilla’s gevuld met gekruide gehakt 
(rundvlees) en mais, ovengebakken met 
enchilada saus en kaasmix en groentegarnituur

Burrito kip € 10,65 
Tortilla gevuld met mexicaanse kip, gekruide 
rijst, roomkaas en ovengebakken met kaas en 
milde salsa en groentegarnituur

Burrito rund € 10,65 
Tortilla gevuld met gekruide gehakt (rundvlees), 
gekruide rijst, roomkaas en ovengebakken 
met kaas en milde salsa en groentegarnituur

Fajitas pollo € 12,65 
Mexicaanse kip gebakken met paprika en ui, 
geserveerd met 3 tortilla’s, kaasmix, guacamole, 
salsasaus en groentegarnituur

Fajitas gamba € 14,20 
Gamba’s gebakken met paprika en ui, 
geserveerd met 3 tortilla’s, kaasmix, guacamole, 
salsasaus en groentegarnituur

Fajitas bistec € 18,15 
Ossehaas reepjes gebakken met paprika en ui, 
geserveerd met 3 tortilla’s, kaasmix, guacamole, 
salsasaus en groentegarnituurmix, guacamole, 
salsasaus en een salade

MEXICAANSE SPECIALITEITEN
M

EX
IC

AA
NS

Bezorgkaart Stars 2017 NL.indd   6 22-02-17   08:24



Bij deze gerechten kunt u kiezen uit de garnituren:
patat, aardappelschijfjes met kaas uit de oven of 
gekruide rijst. (Met uitzondering van het bakje 
nacho’s en taco schaal)

Huisgemaakte nacho’s € 3,45 
En hete saus

Taco schaal € 6,45 
Huisgemaakte nacho’s ovengebakken met kaas 
en gekruide gehakt (rundvlees) en bedekt met 
milde salsa, roomkaas en guacamole 

Quesadilla veggie € 9,25 
2 dubbelgevouwen tortilla’s uit de oven gevuld 
met milde salsa, kaasmix, guacamole en tomaat 
en groentegarnituur 

Quesadilla ham € 9,50 
2 dubbelgevouwen tortilla’s uit de oven gevuld 
met milde salsa, kaasmix en ham 
en groentegarnituur

Quesadilla pepperoni € 9,50 
2 dubbelgevouwen tortilla’s uit de oven gevuld 
met milde salsa, kaasmix en pepperoni 
(rundvlees) en groentegarnituur

Enchilada kip € 9,95 
2 tortilla’s gevuld met mexicaanse kip en mais, 
ovengebakken met enchilada saus en kaasmix 
en groentegarnituur

Enchilada rund € 9,95 
2 tortilla’s gevuld met gekruide gehakt 
(rundvlees) en mais, ovengebakken met 
enchilada saus en kaasmix en groentegarnituur

Burrito kip € 10,65 
Tortilla gevuld met mexicaanse kip, gekruide 
rijst, roomkaas en ovengebakken met kaas en 
milde salsa en groentegarnituur

Burrito rund € 10,65 
Tortilla gevuld met gekruide gehakt (rundvlees), 
gekruide rijst, roomkaas en ovengebakken 
met kaas en milde salsa en groentegarnituur

Fajitas pollo € 12,65 
Mexicaanse kip gebakken met paprika en ui, 
geserveerd met 3 tortilla’s, kaasmix, guacamole, 
salsasaus en groentegarnituur

Fajitas gamba € 14,20 
Gamba’s gebakken met paprika en ui, 
geserveerd met 3 tortilla’s, kaasmix, guacamole, 
salsasaus en groentegarnituur

Fajitas bistec € 18,15 
Ossehaas reepjes gebakken met paprika en ui, 
geserveerd met 3 tortilla’s, kaasmix, guacamole, 
salsasaus en groentegarnituurmix, guacamole, 
salsasaus en een salade

MEXICAANSE SPECIALITEITEN

M
EX

IC
AA

NS

Bezorgkaart Stars 2017 NL.indd   7 22-02-17   08:24



Bij deze gerechten kunt u kiezen uit de volgende 
garnituren:
patat, aardappelschijfjes met kaas uit de oven of 
gekruide rijst. (met uitzondering van de pita’s en 
kapsalon)
U kunt waar aangegeven kiezen uit de volgende 
sauzen: knoflook-, cocktail- of hetesaus

Shoarma schotel € 9,45 
Shoarma van het spit (varkensvlees), 2 pita’s, 
groentegarnituur en saus naar keuze

Saté € 10,10 
Kip gemarineerd in ketjap, kroepoek, 
huisgemaakte pindasaus en groentegarnituur

Spare –ribs € 12,10 
Spare-ribs gemarineerd in ketjap, 
groentegarnituur en saus naar keuze 

Biefstuk van de haas € 18,65 
Ossehaas, ui, champignons en groentegarnituur

Filetto pepe verde € 18,65 
Ossehaas in peperroomsaus en groentegarnituur

Filetto gorgonzola € 19,15 
Ossehaas in gorgonzolasaus en groentegarnituur

Kapsalon  € 6,15 
Patat, shoarma van het spit (varkensvlees) 
ovengebakken met kaasmix, belegd met 
komkommer, tomaat en sla 
en een bakje knoflooksaus 

Pita shoarma € 4,65 
Shoarma van het spit (varkensvlees), 
1 pita broodje en saus naar keuze

Pita super shoarma € 7,55 
Lekker veel shoarma van het spit (varkensvlees), 
2 pita’s en saus naar keuze

Pita kaas € 2,40 
Pita broodje belegd met jonge kaas

Pita ham/kaas € 2,85 
Pita broodje belegd met ham en jonge kaas

Pita Hawaï € 3,15 
Pita broodje belegd met ham, ananas 
en jonge kaas

Pita gezond € 2,95 
Pita broodje belegd met sla, komkommer, 
tomaat, rode ui, maïs en jonge kaas

Extra Pitabroodje € 1,10 

Bij de insalata’s kunt u kiezen uit een frisse kruiden- 
of ceasar dressing

Insalata mista € 3,95 
Gemengde sla met komkommer, tomaat, rode ui, 
groene olijven, maïs en dressing naar keuze  

Insalata tonno € 5,95 
Gemengde sla met tonijn, rode ui, komkommer, 
tomaat, groene olijven, maïs en dressing naar keuze   

Insalata stars € 5,95 
Gemengde sla met gekruide kalkoen, rode ui, 
tomaat, parmezaanse kaas en dressing naar keuze  

Carpaccio € 8,95 
Flinterdunne plakjes ossenhaas op een bedje 
van sla, gesnipperde rode ui, stukjes komkommer, 
parmezaanse kaas en kruidendressing 

Funghi trifolati € 9,15 
Gebakken champignons in knoflookroomsaus

Alle kindermenu’s worden geserveerd met patat 
en appelmoes (met uitzondering van de pizza’s)

Kindermenu met frikandel € 3,95
Kindermenu met amsterdamsche kroket € 4,45
Kindermenu met kipnuggets (6 stuks) € 3,95
Kindermenu met Kaassoufflé € 3,95
Kinderpizza margarita met kaasmix  € 5,10
Kinderpizza borromea met ham € 6,55
Kinderpizza hawaï met ananas € 5,85
Kinderpizza salami € 6,55

Knoflooksaus € 1,20
Cocktailsaus € 1,20
Mayonaise € 1,20
Hetesaus € 1,20
Salsasaus € 1,20
Sambal € 1,20
Pindasaus € 1,85
Kruidenboter € 1,85

Gezonde friet
Veel mensen hebben gemerkt dat de friet van Stars 
beter smaakt dan bij andere restaurants. Want friet 
van Stars is niet zomaar friet. Het is namelijk zo 
gezond dat het in de categorie van gekookte 
aardappelen, volkorenpasta en peulvruchten past! 
Het bevat 50% minder vet en 30% minder 
calorieën dan gewone friet en is 100% lekker.

De aardappelen die speciaal voor deze friet 
geselecteerd worden, zijn een bron van vezels. 
Wij betalen voor deze friet een hogere inkoopprijs, 
maar we berekenen die niet aan u door. VOORGERECHTEN

KINDERMENU

SAUZEN

SHOARMA EN VLEESGERECHTEN
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gekruide rijst. (met uitzondering van de pita’s en 
kapsalon)
U kunt waar aangegeven kiezen uit de volgende 
sauzen: knoflook-, cocktail- of hetesaus

Shoarma schotel € 9,45 
Shoarma van het spit (varkensvlees), 2 pita’s, 
groentegarnituur en saus naar keuze

Saté € 10,10 
Kip gemarineerd in ketjap, kroepoek, 
huisgemaakte pindasaus en groentegarnituur

Spare –ribs € 12,10 
Spare-ribs gemarineerd in ketjap, 
groentegarnituur en saus naar keuze 

Biefstuk van de haas € 18,65 
Ossehaas, ui, champignons en groentegarnituur

Filetto pepe verde € 18,65 
Ossehaas in peperroomsaus en groentegarnituur

Filetto gorgonzola € 19,15 
Ossehaas in gorgonzolasaus en groentegarnituur

Kapsalon  € 6,15 
Patat, shoarma van het spit (varkensvlees) 
ovengebakken met kaasmix, belegd met 
komkommer, tomaat en sla 
en een bakje knoflooksaus 

Pita shoarma € 4,65 
Shoarma van het spit (varkensvlees), 
1 pita broodje en saus naar keuze

Pita super shoarma € 7,55 
Lekker veel shoarma van het spit (varkensvlees), 
2 pita’s en saus naar keuze

Pita kaas € 2,40 
Pita broodje belegd met jonge kaas

Pita ham/kaas € 2,85 
Pita broodje belegd met ham en jonge kaas

Pita Hawaï € 3,15 
Pita broodje belegd met ham, ananas 
en jonge kaas

Pita gezond € 2,95 
Pita broodje belegd met sla, komkommer, 
tomaat, rode ui, maïs en jonge kaas

Extra Pitabroodje € 1,10 

Bij de insalata’s kunt u kiezen uit een frisse kruiden- 
of ceasar dressing

Insalata mista € 3,95 
Gemengde sla met komkommer, tomaat, rode ui, 
groene olijven, maïs en dressing naar keuze  

Insalata tonno € 5,95 
Gemengde sla met tonijn, rode ui, komkommer, 
tomaat, groene olijven, maïs en dressing naar keuze   

Insalata stars € 5,95 
Gemengde sla met gekruide kalkoen, rode ui, 
tomaat, parmezaanse kaas en dressing naar keuze  

Carpaccio € 8,95 
Flinterdunne plakjes ossenhaas op een bedje 
van sla, gesnipperde rode ui, stukjes komkommer, 
parmezaanse kaas en kruidendressing 

Funghi trifolati € 9,15 
Gebakken champignons in knoflookroomsaus

Alle kindermenu’s worden geserveerd met patat 
en appelmoes (met uitzondering van de pizza’s)

Kindermenu met frikandel € 3,95
Kindermenu met amsterdamsche kroket € 4,45
Kindermenu met kipnuggets (6 stuks) € 3,95
Kindermenu met Kaassoufflé € 3,95
Kinderpizza margarita met kaasmix  € 5,10
Kinderpizza borromea met ham € 6,55
Kinderpizza hawaï met ananas € 5,85
Kinderpizza salami € 6,55

Knoflooksaus € 1,20
Cocktailsaus € 1,20
Mayonaise € 1,20
Hetesaus € 1,20
Salsasaus € 1,20
Sambal € 1,20
Pindasaus € 1,85
Kruidenboter € 1,85

Gezonde friet
Veel mensen hebben gemerkt dat de friet van Stars 
beter smaakt dan bij andere restaurants. Want friet 
van Stars is niet zomaar friet. Het is namelijk zo 
gezond dat het in de categorie van gekookte 
aardappelen, volkorenpasta en peulvruchten past! 
Het bevat 50% minder vet en 30% minder 
calorieën dan gewone friet en is 100% lekker.

De aardappelen die speciaal voor deze friet 
geselecteerd worden, zijn een bron van vezels. 
Wij betalen voor deze friet een hogere inkoopprijs, 
maar we berekenen die niet aan u door. VOORGERECHTEN

KINDERMENU

SAUZEN

SHOARMA EN VLEESGERECHTEN
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Rum rozijnen Chocolade

Cappuccino Caramel Vanille Aardbei

Almond crunch Pistache

+ +

+ +

Bittergarnituur 12 stuks € 4,45 
Amsterdamsche bitterballen 12 stuks € 6,40 
Amsterdamsche kroket € 2,85 
Frikandel € 1,95 
Kipnuggets 6 stuks € 2,85 
Kaassoufflé € 1,95 
Onion rings 10 stuks € 4,45 
Met salsa saus
Empenada’s 10 stuks € 6,45 
Gevuld met kip, rund of mais en salsa saus

1. Kies de grootte van uw ijsbak:

1/2 liter schepijs € 6,95
1 liter schepijs € 12,95

2. Kies één van de smaakcombinaties:

Ons ijs is ambachtelijk bereid door
‘De IJswinckel’ Hellevoetsluis.

Portie patat € 2,55 
Aardappelschijfjes met kaas uit de oven € 3,25 
Gekruide rijst € 2,85 
Stokbrood kruidenboter € 3,85

Blikje Heineken bier 1,95
Blikje Coca- cola 1,65
Blikje Coca- cola light 1,65
Blikje 7 up 1,65
Blikje Fanta sinas 1,65
Blikje Red bull 3,25

SNACKS BIJGERECHTEN

DRANKEN

DESSERTS
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Italiaans & Mexicaans
Restaurant & Terras

Bezorgservice
IJssalon

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Online betalen via uw eigen bank

Bestel direct
0181 316 836

stars.nl

Online betalen via uw eigen bank

Gratis stokbrood
Bij elke besteding boven de € 32,- ontvangt u een gratis 
stokbrood met kruidenboter (op = op). De stokbroden 
(en de kruidenboter) worden in onze eigen keuken 
gebakken en bereid en hebben alleen pure ingrediënten. 
Wij serveren dus geen afbakbrood met kunstmatige 
toevoegingen.

Korting
Ook bieden we u als blijk van waardering de mogelijk-
heid om te sparen voor korting op uw bestellingen. 
Bij iedere besteding van € 10,- bij onze bezorgservice 
ontvangt u een spaarpunt. Bij 10 spaarpunten krijgt u bij 
uw volgende bestelling bij onze bezorgservice € 6,- 
korting.

Uw mening telt!
Bij elke bestelling die u via onze website plaatst krijgt u 
een e-mail toegezonden waarin u een beoordeling kunt 
geven over uw bestelling. Uw mening telt! Bent u 
tevreden (of juist niet), laat het ons weten, wij waarderen 
uw mening en nemen uw opmerkingen ter harte.   

Toch een klacht?
Ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen die we treffen 
kan het zijn dat u klachten heeft. Voelt u zich dan niet 
bezwaard om uw klacht telefonisch door te geven. We 
zullen uw klacht zorgvuldig in behandeling nemen. 

Mocht het zijn dat één van de gerechten niet naar wens 
is, dan ruilen wij het altijd om, of we geven een tegoed 
bij uw volgende bestelling. 

Het is belangrijk dat u het oude gerecht niet weggooit of 
consumeert, omdat deze altijd opgehaald wordt door de 
bezorger. Het keukenteam gebruikt namelijk het oude 
gerecht om de aard van de klacht te achterhalen.

Wij bezorgen op zondag en dinsdag t/m donderdag van 
17.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag en zaterdag bezorgen wij 
van 17.00 tot 22.00 uur. Op maandag zijn wij gesloten.
Wij bezorgen in Hellevoetsluis, Nieuwenhoorn en 
Oudenhoorn. Bezorgkosten € 2,25. 

Onze bezorgservice
Bij Stars zijn wij trots op onze bezorgservice omdat we 
er veel tijd en aandacht aan besteden. Elke brommer 
mag maximaal twee bestellingen vervoeren, zodat uw 
bestelling zo snel mogelijk bij u op uw bord ligt.
We hebben speciale bezorgtassen die ervoor zorgen 
dat uw bestelling lang warm blijft. Dit dankzij de 
Magnawave techniek. Deze techniek verwarmt de tas 
tot 95 graden celsius. 

De bezorgers zelf worden uitgebreid geïnstrueerd en 
begeleid om uw bestelling warm en compleet te 
bezorgen. Zo wordt elke bezorger op zijn of haar eerste 
werkdag bijgestaan door een ervaren leermeester om 
hem of haar wegwijs te maken in het verkeer. 

ONZE KLANTENSERVICE
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