
 
 

 

Dinsdag bezorging 
    

    Naam:        

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

 

    Besteloverzicht week  9 / menu’s dinsdag 25 februari 2020 

1. Ierse cottage pie met gehakt, bacon, knolselderij, worteltjes, tuinerwten en romige aardappelpuree € 6,95 

2. Gesmoorde runderlap met jus, gekookte aardappels en snijbonen  € 7,95 

3. Macaroni schotel met gehakt, macaroni groentes en gebakken roerei € 6,65 

4. Gebraden gehaktbal met jus, romige aardappelpuree en gestoofde prei in roomsaus  € 6,95 

5. Gepocheerde schelvis met kreeftensaus, romige aardappelpuree en worteltjes met peterselie € 7,95 

6. Nasi goreng met kipblokjes in tropische saus met perzik en ananas  € 6,65 

7. Gebraden saucijs met jus en een klassieke hutspot  € 6,65 

8. Gebakken cordon bleu met jus, sperziebonen en gebakken aardappeltjes € 6,95 

9. Gebraden boomstammetje met jus, groenteratatouille en gekookte krieltjes € 6,65 

10. Gebakken Noorse zalmfilet met penne pasta, romige bieslooksaus en worteltjes met doperwten  € 7,95 

 

Vegetarische maaltijden                                                                                    

1. Lasagne met Pommedoresaus, courgette, paprika en geraspte gesmolten kaas € 6,65 

2. Huisgemaakte quiche met rode bietjes, geitenkaas, nootjes en appel € 5,95 

3. Huisgemaakte quiche met Gorgonzola, Mozzarella en Parmezaanse kaas, pijnboompitten € 6,95 

 

Huisgemaakte Soepen:   

1. Indische gado gado soep € 1,50    

2. Goulash soep € 1,50 

3. Tomaten crème soep met bieslook  € 1,50                        

4. Kippenbouillon met vermicelli € 1,50 

 

    Huisgemaakte Toetjes:  

1. Frambozenbavaroise met slagroom € 1,75  

2. Pure chocoladetaart met slagroom € 1,95 

3. Tiramisu met lange vingers, mascarpone en koffielikeur € 1,95 

4. Witte chocolademousse met kersen € 1,75 

5. Frisse yoghurt-maracuja bavaroise met slagroom € 1,75 

      

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

   Wereldse keuken voor € 30,95 totaal (voor 5 stuks) inhoud van het pakket: 

• Macaroni schotel met gehakt, macaroni groentes en gebakken roerei  

• Gebraden gehaktbal met jus, romige aardappelpuree en gestoofde prei in roomsaus 

• Nasi goreng met kipblokjes in tropische saus met perzik en ananas  

• Gebraden saucijs met jus en een klassieke hutspot 

• Gebraden boomstammetje met jus, groenteratatouille en gekookte krieltjes  

 

 

 

 

 

          Vrijdag bezorging 

 

 

 

 Besteloverzicht week 9 / menu’s vrijdag 28 februari 2020 

1. Macaronischotel met groentes, geruld gehakt, een vleugje ketjap en gebakken ei € 6,65 

2. Gebraden varkensfiletrollade met honing/tijmsaus, gekookte krieltjes en Hollandse salade € 7,95 

3. Gebakken rundervink met jus, witlof in kaassaus en gekookte aardappels  € 6,65 

4. ‘Coq au vin’ kipfilet in rode wijn gegaard met gekookte krieltjes en ratatouille € 6,95 

5. Witlofschotel ham en kaas met romige aardappelpuree € 6,65 

6. Gepocheerde kabeljauw met dillesaus, romige aardappelpuree en worteltjes met peterselie € 7,95 

7. Bami goreng met kipsatévlees in satésaus met kroepoek € 6,65 

8. Gebakken biefstuk reepjes met Stroganoffsaus, gebakken aardappels en haricots vert € 7,95 

9. Lasagne Bolognese met geraspte gesmolten Goudsche kaas € 6,95 

10. Gebraden gehaktbal met jus, gekookte aardappels en bloemkool met kaassaus € 6,65 

 

Vegetarische maaltijden  

1. Lasagne met Pommedoresaus, courgette, paprika en geraspte gesmolten kaas € 6,65 

2. Huisgemaakte quiche met rode bietjes, geitenkaas, nootjes en appel € 5,95 

3. Huisgemaakte quiche met Gorgonzola, Mozzarella en Parmezaanse kaas, pijnboompitten € 6,95 

  

 Huisgemaakte Soepen:    

1. Indische gado gado soep € 1,50    

2. Goulash soep € 1,50 

3. Tomaten crème soep met bieslook  € 1,50                        

4. Kippenbouillon met vermicelli € 1,50 

 

  Huisgemaakte Toetjes:  

   1.  Frambozenbavaroise met slagroom € 1,75  

   2.  Pure chocoladetaart met slagroom € 1,95 

   3.  Tiramisu met lange vingers, mascarpone en koffielikeur € 1,95 

   4.  Witte chocolademousse met kersen € 1,75 

   5.  Frisse yoghurt-maracuja bavaroise met slagroom € 1,75 

 

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

  Wereldse keuken voor € 30,95 totaal (voor 5 stuks) inhoud van het pakket: 

• Gebakken rundervink met jus, witlof in kaassaus en gekookte aardappels 

• ‘Coq au vin’ kipfilet in rode wijn gegaard met gekookte krieltjes en ratatouille  

• Witlofschotel ham en kaas met romige aardappelpuree  

• Bami goreng met kipsatévlees in satésaus met kroepoek 

• Gebraden gehaktbal met jus, gekookte aardappels en bloemkool met kaassaus  

 

 

 


