
 
 

Dinsdag bezorging 
    

    Naam:        

    Dinsdag a.s. meegeven aan de bezorger meegeven a.u.b 

    Besteloverzicht week 51 / menu’s dinsdag 17 december 2019 

    1. Gebakken rijst, rundvlees rendang, kip in pittige saus, kerrie ei en sambal boontjes  7,95 

    2. Gebraden kiprollade met stamppot zuurkool met gebakken bloedworst, gebakken appeltjes, jus  7,95 

    3. Penne pasta schotel met pesto roomsaus, gamba’s, cherry tomaatjes, gebakken courgette en geraspte kaas 7,95 

    4. In roomboter gebakken rode poonfilets met gebakken aardappels en geglaceerde worteltjes worteltjes 7,95 

    5. Gebakken cordon bleu met jus, bloemkool met kaassaus en gekookte aardappels 6,95 

    6. ‘Cottage pie’ van rundvlees met aardappelpuree, knolselderij, worteltjes en pastinaak 6,95 

    7. Gebakken schnitzel met Stroganoffsaus, aardappelgratin en broccoli 6,95 

    8. ‘Paella Valenciana’ met vissooorten, kip, doperwten en een vleugje saffraan 6,95 

    9. In de oven gegaard spekrollade met jus, stamppot prei, witte bonen en rookworst 6,45 

    10.Macaronischotel met ham-kaassaus en geraspte kaas 6,45 

 

Vegetarische maaltijden (alleen normale porties mogelijk)                                                                                    

1. Paprika gevuld met dadels, vijgen, knoflook, kaneel, koriander waarbij groente couscous  7,95 

2. Winterse quiche gevuld met pastinaak, pompoen, bospaddenstoelen, spruitjes en Emmenthaler 6,95 

3. Arborio risotto met paddenstoelen en pesto en geraspte Italiaanse harde kaas   8,95 

 

Huisgemaakte Soepen:    

    1. Chinese tomatensoep 1,95     

    2. Goed gevulde groentesoep met soepballetjes 1,95    

    3. Hollandse erwtensoep 1,95  

    4. Parijse uiensoep 1,95                                           

    5. Champignon crème soep 1,95  

    6. Kippensoep met vermicelli en kip 1,95 

    7. Hongaarse goulashsoep 1,95 

 

    Huisgemaakte Toetjes:  

    1. Huisbereide appelstrudel met vanillesaus 1,95   

    2. Pure chocolade taartje met sinaasappel-vanillesaus 1,95  

    3. Tartelette tatin, een omgekeerd gebakken appeltaartje op bladerdeeg 1,95  

    4. Bosbessen cheesecake met vanillesaus 1,95 

    5. Klassiek Frans Citroen-meringue taartje 2,75 

      

   Nieuw: Maaltijdenpakket voordeel op de dinsdag, 5 verschillende maaltijden uit de Hollandse en                            

   Wereldse keuken voor 29,95 totaal (voor 5 stuks) inhoud van het pakket: 

   1x Gebakken cordon bleu met jus, bloemkool met kaasaus en gekookte aardappels  

   1x In de oven gegaard spekrollade met jus, stamppot prei, witte bonen en rookworst 

   1x Gebakken schnitzel met Stroganoffsaus, aardappelgratin en broccoli 

   1x Macaronischotel met ham-kaassaus en geraspte kaas 

   1x Gebakken rijst, rundvlees redang, kip in pittige saus, kerrie ei en sambal boontjes   

           

 

 

Vrijdag bezorging 

 

Besteloverzicht week 51 / menu’s vrijdag 20 december 2019 

1.  Hongaarse goulash van rundvlees met witte rijst, doperwten met spekjes 7,95 

2.  Surinaamse roti met kip, aardappel, bonen, ei en Libanees platbrood 7,95 

3.  Gepocheerde kabeljauwfilet, romige saus, gekookte aardappels en worteltjes 7,95 

4.  Gebakken rijst met drie kipsaté s, pindasaus, atjar en kroepoek 7,95 

5.  ‘Polpetti’, Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus met spaghetti en geraspte kaas 6,95 

6.  Gebraden kiprollade met champignonsaus, aardappelpuree en spruitjes 6,95 

7.  Gebraden gehaktbal met gebakken uiringen, jus, aardappelpuree en koolraap in bechamelsaus 6,95 

8.  Witlofschotel met kaassaus, ham en romige aardappelpuree 6,95 

9.  Gebraden verse worst met jus, bloemkool met bechamelsaus en gekookte aardappels 6,45 

10. Stamppot boerenkool met spekjes, gehaktbrood en jus  6,45 

 

Vezelrijk en vegetarische maaltijden (alleen normale porties mogelijk) 

1. Paprika gevuld met dadels, vijgen, knoflook, kaneel, koriander waarbij groente couscous 7,95 

2. Winterse quiche gevuld met pastinaak, pompoen, bospaddenstoelen, spruitjes en Emmenthaler 6,95 

3. Arborio risotto met paddenstoelen en pesto en geraspte Italiaanse harde kaas 8,95 

                                                                  

Huisgemaakte Soepen:    

1. Chinese tomatensoep 1,95     

2. Goed gevulde groentesoep met soepballetjes 1,95    

3. Hollandse erwtensoep 1,95  

4. Parijse uiensoep 1,95                                           

5. Champignon crème soep 1,95  

6.   Kippensoep met vermicelli en kip 1,95 

7.   Hongaarse goulashsoep 1,95 

 

Huisgemaakte Toetjes: 

1. Huisbereide appelstrudel met vanillesaus 1,95   

2. Pure chocolade taartje met sinaasappel-vanillesaus 1,95  

3. Tartelette tatin, een omgekeerd gebakken appeltaartje op bladerdeeg 1,95  

4. Bosbessen cheesecake met vanillesaus 1,95 

5. Klassiek Frans Citroen-meringue taartje 2,75 

 

Nieuw: Maaltijdenpakket voordeel op de vrijdag, 5 verschillende maaltijden uit de Hollandse en                            

Wereldse keuken voor 29,95 totaal (voor 5 stuks) inhoud van het pakket: 

1x Gebraden kiprollade met champignonsaus, aardappelpuree en spruitjes  

1x Gebraden verse worst met jus, bloemkool met bechamelsaus en gekookte aardappels  

1x Witlofschotel met kaassaus, ham en romige aardappelpuree  

1x Stamppot boerenkool met spekjes, gehaktbrood en jus  

1x Gebraden gehaktbal met gebakken uiringen, jus, aardappelpuree en koolraap in bechamelsaus 

 


