
  

Dinsdag bezorging week 10 / 9 maart 

    Naam:             

   

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

  

    Besteloverzicht week 10 / menu’s dinsdag 9 maart 2021  

1. Bami goreng met roerbak groentes vermengd, kipfiletreepjes en gebakken eierreepjes € 7,95  

2. Gebraden varkens procureurrollade met appeltjes saus, gekookte aardappels en andijvie a la crème  € 6,95 

3. Macaroni schotel met ham en ei in een romige kaassaus € 6,95 

4. Gebakken visje met rémouladesaus, gebakken aardappels en gemengde salade met dressing € 7,95 

5. Limburgs 'Zoer Vleisch' van zacht gegaard rundvlees met aardappelpuree en stoofpeertjes € 8,35 

6. Gebakken runderlever met gebakken ui, appel, spek, jus, rode bietjes, en gekookte kriel € 6,95 

7. Gepocheerde kabeljauwfilet met botersaus, gekookte krieltjes en venkelgratin met cherry tomaat € 8,35 

8. Hollandse kip kerrieschotel met witlof in béchamelsaus en aardappelpuree € 6,95 

9. Gebraden gehaktballetjes met saté saus, gebakken aardappels en sperziebonen € 6,95  

10. Gebakken Wiener schnitzel met Stroganoffsaus, gebakken aardappels en Hollandse salade  € 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 varkens procureurrollade met appeltjes saus, gekookte aardappels en andijvie a la crème 

    Macaroni schotel met ham en ei in een romige kaassaus  

    Gebakken runderlever met gebakken ui, appel, spek, jus, rode bietjes, en gekookte kriel 

    Hollandse kip kerrieschotel met witlof in béchamelsaus en aardappelpuree  

    Gebraden gehaktballetjes met saté saus, gebakken aardappels en sperziebonen 

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

    Bami goreng met roerbak groentes vermengd, kipfiletreepjes en gebakken eierreepjes 

    Gebakken visje met rémouladesaus, gebakken aardappels en gemengde salade met dressing 

    Limburgs 'Zoer Vleisch' van zacht gegaard rundvlees met aardappelpuree en stoofpeertjes                 

    Gepocheerde kabeljauwfilet met botersaus, gekookte krieltjes en venkelgratin met cherry tomaat 

    Gebakken Wiener schnitzel met Stroganoffsaus, gebakken aardappels en Hollandse salade   

 

 

 

Vrijdag bezorging week 10 / 12 maart 

  

 

 

Besteloverzicht week 10 / menu’s vrijdag 12 maart 2021  

1. In soja gemarineerde kip met knoflook gembersaus, gewokte Thaise groentes en mihoen € 6,95  

2. Gebraden gehaktbal met jus, witlof à la crème en gekookte aardappels € 6,95 

3. Thaise schelvisschotel en garnalen met cashewnoten, basilicum, koriander, broccoli, paprika, kokos en basmati € 8,35  

4. Lasagne ‘al forno’ met rundergehakt, tomaten, béchamelsaus en geraspte kaas € 6,95 

5. Nasi goreng met gewokte Oosterse kipreepjes, omelet en pangang saus € 7,95 

6. Zuurkoolstamppot met ananas, kerrie en gehaktballetje met jus € 6,95 

7. Gebraden gekruide halve kip met geroosterde aardappeltjes, worteltjes, courgette en paprika € 7,95 

8. Chili con carne met rundergehakt, kidney bonen, paprika, ui, tomaat en rijst € 6,95 

9. Kipfilet met spek omwikkeld, rode wijnsaus, stamppot andijvie met gebakken zilveruitjes € 7,95 

10. Hollandse jachtshchotel van draadjesvlees in eigen jus gegaard met aardappelpuree, rode kool en appeltjes € 8,35 

 

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): 

     In soja gemarineerde kip met knoflook gembersaus, gewokte Thaise groentes en mihoen 

     Gebraden gehaktbal met jus, witlof à la crème en gekookte aardappels 

     Zuurkoolstamppot met ananas, kerrie en gehaktballetje met jus 

     Chili con carne met rundergehakt, kidney bonen, paprika, ui, tomaat en rijst 

     Lasagne ‘al forno’ met rundergehakt, tomaten, béchamelsaus en geraspte kaas 

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

     Thaise schelvisschotel en garnalen met cashewnoten, basilicum, koriander, broccoli, paprika, kokos en basmati  

     Nasi goreng met gewokte Oosterse kipreepjes, omelet en pangang saus 

     Gebraden gekruide halve kip met geroosterde aardappeltjes, worteltjes, courgette en paprika 

     Kipfilet met spek omwikkeld, rode wijnsaus, stamppot andijvie met gebakken zilveruitjes  

     Hollandse jachtshchotel van draadjesvlees in eigen jus gegaard met aardappelpuree, rode kool en appeltjes 


