
Dinsdag bezorging week 21 / 25 mei 

    Naam:             

   

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

 

    Besteloverzicht week 21 / menu’s dinsdag 25 mei 2021  

    1.  Pasta met basilicum, pijnboompitjes, courgette, paprikasaus, aubergine, mozzarella & Parmezaanse kaas € 7,95   

    2.  Salade Nicoise met tonijn, haricots vert, ei, radijs,  tomaatjes, aardappeltjes in de schil en dressing € 7,95 

    3.  Gebraden saucijs met jus waarbij geserveerd een Hollandse hutspot € 6,95 mogelijk vleesvervanger 

    4.  Indische nasi rames met kip roedjak waarbij sambal goreng boontjes € 6,95  

    5.  Spaghetti Bolognese met gehakt, tomatensaus en geraspte kaas € 6,65 

    6.  Luikse gehaktbal met jus waarin appelstroop geserveerd met stamppot krulfrisee en spekjes € 7,95 

7.  Quiche met geitenkaas, appeltjes, walnoten, amandelen, honing, tijm en abrikozen € 6,95  

8.  Zacht gegaard varkenslapje met mosterdsaus uit de Bourgogne, andijvie à la crème en aardappelpuree € 7,95 

    9.  Gebakken snoekbaarsfilet met botersaus uit Anjou, gekookte krieltjes en gestoofde worteltjes met venkel € 7,95 

    10. Zacht gegaard rundvlees met druiven, rode wijn jus, aardappelgratin en haricots vert € 7,95 

    Soepen:   

1. Romige aspergesoep € 1,75  

2. Hollandse groentesoep met gehaktballetjes € 1,75    

3. Tomaten groentesoep met gehaktballetjes € 1,75   

4. Thaise rode currysoep met kipstukjes € 1,75 

5. Italiaanse minestronesoep € 1,75   

    Desserts: 

    1. Soesjes met crème Suisse en gebruneerde amandeltjes € 2,50 

    2. Crumble met appel-bramen en vanillecreme € 2,50 

    3. Tiramisu met lange vingers in koffie en likeur gedrenkt € 2,00 

    4. Romanoff aardbeienmousse met aardbeien en slagroom € 2,00 

    5. Yoghurtmousse met rabarber compote € 2,00 

    Maaltijdenpakket voor € 29,95 totaal (voor 5 stuks): 

    Gebraden saucijs met jus waarbij geserveerd een Hollandse hutspot mogelijk vleesvervanger 

    Indische nasi rames met kip roedjak waarbij sambal goreng boontjes  

    Zacht gegaard varkenslapje met mosterdsaus uit de Bourgogne, andijvie à la crème en aardappelpuree   

    Luikse gehaktbal met jus waarin appeltsroop geserveerd met stamppot krulfrisee en spekjes 

    Spaghetti Bolognese met gehakt, tomatensaus en geraspte kaas 

    Maaltijdenpakket Werelds voor € 34,95 totaal (voor 5 stuks):  

    Salade Nicoise met tonijn, haricots vert, ei, radijs,  tomaatjes, aardappeltjes in de schil en dressing 

    Luikse gehaktbal met jus waarin appelstroop geserveerd met stamppot krulfrisee en spekjes 

    Gebakken snoekbaarsfilet met botersaus uit Anjou, gekookte krieltjes en gestoofde worteltjes met venkel  

    Zacht gegaard rundvlees met druiven, rode wijn jus, aardappelgratin en haricots vert 

    Indische nasi rames met kip roedjak, sambal goreng boontjes en atjar van komkommer 

 

 

Vrijdag bezorging week 21/ 28 mei 

  

 

Besteloverzicht week 21 / menu’s vrijdag 28 mei 2021  

1. Gebraden blinde vink met jus, meiknolletjes, haricots vert, peultjes, doperwten en gekookte aardappels  € 7,95 

2. Gebraden gehaktbal met jus en geserveerd met een stamppotje andijvie met spekjes € 6,95 

3. ‘Poke Bowl’ sushirijst, zalm, garnalen, wortel, radijs, kool, mais en sesamdressing € 7,95 mogelijk visvervanger 

4. Zacht gegaard eendenboutje met jus, rode kool en aardappelpuree € 7,95 

5. Gebraden saucijs met jus, witlof met romige kerriesaus en gekookte aardappels € 6,95 

6. Italiaanse pasta met geroosterde courgette, zoete aardappel, rode ui, paprikasaus, tomaat, feta en ricotta € 7,95  

7. Spaghetti Bolognese met gehakt, tomatensaus en geraspte kaas erover € 6,65 

8. Zacht gegaard varkenslapje Hongroise met paprikasaus, amandelen, Pilav rijst en courgette-tomaten-paprika € 7,95 

9. Indische bami rames met kip in ketjapsaus waarbij orak arik met kool & ei € 6,95 

10.Quiche met geitenkaas, appeltjes, walnoten, amandelen, honing, tijm en abrikozen € 7,95  

Soepen:    

1. Romige aspergesoep € 1,75  

2. Hollandse groentesoep met gehaktballetjes € 1,75    

3. Tomaten groentesoep met gehaktballetjes € 1,75   

4. Thaise rode currysoep met kipstukjes € 1,75 

5. Italiaanse minestronesoep € 1,75  

Desserts:  

    1. Soesjes met Crème Suisse en  gebruneerde amandeltjes € 2,50 

    2. Crumble met appel-bramen en vanillecreme  € 2,50 

    3. Tiramisu met lange vingers in koffie en likeur gedrenkt € 2,00 

    4. Romanoff aardbeienmousse met aardbeien en slagroom € 2,00 

    5. Yoghurtmousse met rabarber compote € 2,00 

    Maaltijdenpakket voor € 29,95 totaal (voor 5 stuks): 

    Gebraden gehaktbal met jus en geserveerd met een stamppotje andijvie met spekjes   

      Gebraden saucijs met jus, witlof met romige kerriesaus en gekookte aardappels  

    Spaghetti Bolognese met gehakt, tomatensaus en geraspte kaas   

      Indische bami rames met kip in ketjapsaus waarbij orak arik met kool & ei  

    Zacht gegaard varkenslapje Hongroise met paprikasaus, amandelen, Pilav rijst en courgette-tomaten-paprika  

    Maaltijdenpakket Werelds  voor € 34,95 totaal (voor 5 stuks): 

    Gebraden blinde vink met jus, meiknolletjes, haricots vert, peultjes, doperwten en gekookte aardappels   

 ‘Poke Bowl’ sushirijst, zalm, garnalen, wortel, radijs, kool, mais en sesamdressing mogelijk visvervanger 

     Italiaanse pasta met geroosterde courgette, zoete aardappel, rode ui, paprikasaus, tomaat, feta en ricotta  

     Zacht gegaard varkenslapje Hongroise met paprikasaus, amandelen, Pilav rijst en courgette-tomaten-paprika   

     Zacht gegaard eendeboutje met jus, rode kool en aardappelpuree 


