Lidt om Espie’s Husholdnings Service
Espie er utrolig sød service minded og meget imødekommende. Hun er gift og
har familie og bor i lokalområdet. Hun har tidligere arbejdet som kok på et vel
renommeret hotel i White Beach.
Laver mad efter aftal e, men foreslår også gerne selv retter og menuer.
Vasker og stryger ALT.
Foretager Al rengøring.
Køber ind og afregner dagligt
Har man specielle ønsker til et eller flere af ovenstående ting så spørg og få aftale.
Your coffie Mam

Morgen bord/ Omelet med skinke ost champions og lidt grønsager

Stegt Talakitok fisk med grøntsager og ris

Espie’s berømte Banan
pandekager -yummi !

Anbefaling
Vi er et dansk efter lønner ægtepar der har haft fornøjelsen at opholde os i White House i knapt
to måneder og i den tid har vi benyttet Espie’s husholnings ”tryllerier” og har været meget glad
for det. Vi vil gå så vidt som at sige hvad havde vi gjort uden Espie. Vi kaldte hende også vor egen
Jamie Oliver ! Vi valgte i vid udstrækning at lade Espie finde på menuen hvilket vi ikke på noget
tidspunkt fortrød her er nogle få eksempler:Kylling barbecue speciale, fisk af alverdens slags
stegt og grillet. Kylling filet i krydret sovs og grøntsager krydret efter ønske, fried rice (stegte ris)
med rejer kylling og bøf kød. Som et ekstra pift lavede hun frikadeller da vi havde inviteret vor
”nabo” dansk fastboende. Hun laver også forårsruller af forskellig slags og efter ønske samt
diverse supper. Hun foreslår måske Banan pandekager til eftermiddagskaffen eller som dessert.,
hvis ikke så spørg hende det er en Espie specialitet. Var det noget med en amerikansk/ phillipinsk
pandekage og frugt til morgenmad eller snack, hvis ikke hun foreslår det så spørg. Vi kunne
blive ved og lækkert er det.
Hvad var så prisen for alt dette. Vi fik morgenmad og aftensmad for to personer vask, rengøring
indkøb. Alt dette for under kr 50- om dagen. Mad og daglige fornødenheder skulle vi selvfølgelig
også betale for. Husk dog, det er billigt at købe ind i i Puerto Galera.
Med venlig hilsen
Jane og Allan Vanløse København.
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