
  

Dinsdag bezorging week 11 / 16 maart 

    Naam:             

   

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

  

    Besteloverzicht week 11 / menu’s dinsdag 16 maart 2021  

1. Pannenkoekenschotel met gebakken spek, gebakken appeltjes en stroop € 7,95  

2. Gebraden varkenssaucijs met jus, bloemkool à la crème en gekookte aardappels € 6,95 

3. Gebraden procureur rollade met Argentijnse kruiden, chimmichuri saus, gebakken aardappels en doperwten € 6,95 

4. Geschnetzeltes van kipfiletreepjes met aardappel rosti en worteltjes met roomboter geglaceerd € 7,95 

5. Stoofschotel van zacht gegaard rundvlees met romige aardappelpuree en rode kool met appeltjes  € 7,95 

6. Gebraden houthakkerssteak met piccalillysaus, spinazie à la crème en romige aardappelpuree € 6,95 

7. Huisgemaakte Lasagne van zalmfilet met laagjes kreeftensaus, spinazie, bechamelsaus en geraspte kaas € 7,95 

8. Nasi goreng met varkensvlees in ketjapsaus en ei in zachte kokos-kerrie saus  € 6,95 

9. Gebakken schnitzel met Stroganoff saus, gebakken aardappels en sperziebonen € 6,95  

10. Gepocheerde kabeljauwfilet met botersaus, romige aardappelpuree en worteltjes met peterselie € 7,95     

       

    Soepen:   

1. Romige aspergesoep  € 1,75 

2. Hollandse romige kippensoep met mais en geplukte kip € 1,75    

3. Tomaten groentesoep met gehaktballetjes € 1,75   

4. Hongaarse goulashsoep met paprika € 1,75 

5. Romige pompoensoep met een vleugje komijn € 1,75 

 

    Desserts: 

1. Bosvruchten bavaroise met slagroom  € 1,50 

2. Bavaroise van kersen en yoghurt met slagroom € 1,50  

3. Abrikozen bavaroise met slagroom  € 1,50 

4. Aardbeien bavaroise met slagroom € 1,50 

5. Advocaat bavaroise met slagroom € 1,50 

 

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

• Gebraden varkenssaucijs met jus, bloemkool à la crème en gekookte aardappels 

• Gebraden procureur rollade met Argentijnse kruiden, chimmichuri saus, gebakken aardappels en doperwten 

• Gebraden houthakkerssteak met piccalillysaus, spinazie à la crème en romige aardappelpuree 

• Gebakken schnitzel met Stroganoff saus, gebakken aardappels en sperziebonen 

• Pannenkoekenschotel met gebakken spek, gebakken appeltjes en stroop 

 

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

• Huisgemaakte Lasagne van zalmfilet met laagjes kreeftensaus, spinazie, bechamelsaus en geraspte kaas  

• Nasi goreng met varkensvlees in ketjapsaus en ei in zachte kokos-kerrie saus 

• Gepocheerde kabeljauwfilet met botersaus, romige aardappelpuree en worteltjes met peterselie 

• Geschnetzeltes van kipfiletreepjes met aardappel rosti en worteltjes met roomboter geglaceerd 

• Stoofschotel van zacht gegaard rundvlees met romige aardappelpuree en rode kool met appeltjes   

 

 

Vrijdag bezorging week 11 / 19 maart 

  

 

 

 

Besteloverzicht week 11 / menu’s vrijdag 19 maart 2021  

1. Gebakken kipfilet met mascarpone basilicum saus, broccoli, cherry tomaatjes en gebakken krieltjes € 6,95 

2. Zacht gegaard rundvlees met jus, bloemkool met Gruyère kaassaus en romige aardappel-kruidenpuree € 7,95 

3. Gebraden verse worst met jus, gekookte aardappels en witlof à la crème € 6,95 

4. Gebakken gehakt cordon bleu met gebakken aardappels en doperwtjes met spek en ui € 6,95 

5. Gebakken kabeljauw met kruidensaus, romige aardappelpuree en spinazie met ei € 7,95 

6. Gebakken speklapje met jus en een stamppotje zuurkool met ananas en kerrie € 6,65 

7. Chili con carne met rundergehakt en groente en witte rijst, avocado en zure room € 7,95 

8. Pastaschotel met gerookte zalm en gekookte zalm, venkel, courgette, asperges en roomsaus € 7,95 

9. Nasi Goreng met gebakken kipstukjes in satésaus met daarbij sambal goreng boontjes  € 7,95 

10. Gebraden Bretonse gehaktbal met jus en een stamppot andijvie en spekjes € 6,95 

  

Soepen:    

    1.  Romige aspergesoep € 1,75  

    2.  Hollandse romige kippensoep met mais en geplukte kip € 1,75    

    3.  Tomaten groentesoep met gehaktballetjes € 1,75   

    4.  Hongaarse goulashsoep met paprika € 1,75 

    5.  Romige pompoensoep met een vleugje komijn € 1,75 

   

Desserts:  

1. Bosvruchten bavaroise met slagroom  € 1,50 

2. Bavaroise van kersen en yoghurt met slagroom € 1,50  

3. Abrikozen bavaroise met slagroom  € 1,50 

4. Aardbeien bavaroise met slagroom € 1,50 

5. Advocaat bavaroise met slagroom € 1,50 

 

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

• Gebraden verse worst met jus, gekookte aardappels en witlof à la crème  

• Gebakken gehakt cordon bleu met gebakken aardappels en doperwtjes met spek en ui  

• Gebraden Bretonse gehaktbal met jus en een stamppot andijvie en spekjes 

• Gebakken speklapje met jus en een stamppotje zuurkool met ananas en kerrie 

• Gebakken kipfilet met mascarpone basilicum saus, broccoli, cherry tomaatjes en gebakken krieltjes 

 

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

• Pastaschotel met gerookte zalm en gekookte zalm, venkel, courgette, asperges en roomsaus 

• Nasi Goreng met gebakken kipstukjes in satésaus met daarbij sambal goreng boontjes 

• Gebakken kipfilet met mascarpone basilicum saus, broccoli, cherry tomaatjes en gebakken krieltjes  

• Zacht gegaard rundvlees met jus, bloemkool met Gruyère kaassaus en romige aardappel-kruidenpuree 

• Chili con carne met rundergehakt en groente en witte rijst, avocado en zure room 


