
 
 

 

Dinsdag bezorging 
    

    Naam:        

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

 

    Besteloverzicht week  8 / menu’s dinsdag 18 februari 2020 

1. Stamppot winterpostelein met spekjes en verse worst met jus € 6,95 

2. Limburgs ‘zoervleisch’ met romige aardappelpuree, sperziebonen en peer € 6,95 

3. Stamppot zuurkool met appeltjes en gehaktballetjes in de jus  € 6,65 

4. ‘Eénpans’ Veluwse hertenstoof met schorseneren en romige aardappelpuree  € 6,95 

5. Gebraden zacht gegaarde runderrollade met jus, gekookte aardappels en rode kool met appeltjes € 7,95 

6. Stamppot spruitjes met een gebraden slavink en jus € 6,65 

7. Bamischotel met hamreepjes en een gebakken eitje  € 6,65 

8. Indische rendang (rund) met sperziebonen en witte rijst € 6,95 

9. Lasagne Bolognese met pommedoresaus en geraspte gesmolten kaas  € 6,65 

10. Gebakken roodbaarsfilet met gebakken aardappeltjes en geglaceerde worteltjes met peterselie  € 7,95 

 

Vegetarische maaltijden                                                                                    

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

2. Ovenschotel met aardappelpuree, appeltjes, geitenkaas en nootjes € 6,95 

3. Stamppot wortel/pompoen & ui met gebakken vegetarische balletjes € 6,95 

4. Paksoy stamppotje met gebakken champignons, oesterzwammen en kruiderijen € 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: 

• Stamppot winterpostelein met spekjes en verse worst met jus 

• Limburgs ‘zoervleisch’ met romige aardappelpuree, sperziebonen en peer 

• Stamppot zuurkool met appeltjes en gehaktballetjes in de jus  

• Bamischotel met hamreepjes en een gebakken eitje   

• Lasagne Bolognese met pommedoresaus en geraspte gesmolten kaas  

 

 

 

          

  Vrijdag bezorging 

 

 

 

 Besteloverzicht week 8 / menu’s vrijdag 21 februari 2020 

1. Stamppot prei met gehaktballetjes in de jus € 6,65 

2. Gebakken Varkenshaas met Stroganoffsaus, gekookte aardappels en een frisse Hollandse salade € 7,95 

3. Gebraden gehaktstaaf met jus, bloemkool met kaassaus en gekookte aardappels € 6,65 

4. Rundergoulash met doperwten en romige aardappelpuree € 6,95 

5. Gebakken schnitzel met gebakken aardappels en doperwten en worteltjes € 6,65 

6. Kabeljauwfilet in Indische boemboesaus met witte rijst  € 7,95 

7. Nasi goreng met kipsatévlees en satésaus € 6,65 

8. Zacht gegaarde runderrollade met braadjus, schorseneren met kaassaus en romige aardappelpuree  € 7,95 

9. Pastaschotel met gerookte zalm en gekookte zalm, spinazie en roomsaus  € 6,95 

10. Stamppot wortel/pompoen & ui, gebakken spekjes, gehaktballetje en jus € 6,95 

 

Vegetarische maaltijden  

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

2.  Ovenschotel met aardappelpuree, appeltjes, geitenkaas en nootjes € 6,95 

3.  Stamppot wortel/pompoen en ui met gebakken vegetarische balletjes € 6,95 

4.  Paksoy stamppotje met gebakken champignons, oesterzwammen en kruiderijen € 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: 

• Stamppot prei met gehaktballetjes in de jus  

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

• Nasi goreng met kipsatévlees en satésaus  

• Gebakken schnitzel met gebakken aardappels en doperwten en worteltjes  

• Stamppot wortel/pompoen & ui, gebakken spekjes, gehaktballetje en jus  

 

 


