
 
 

Dinsdag bezorging 
    

    Naam:        

     

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

     

    Besteloverzicht week 52 / menu’s dinsdag 24 december 2019 

    1. Kerst hors-d'oeuvre met rundvlees salade, plakje pate, beenham, ei, augurk, tomaat, komkommer 7,95 

    2. Stamppot zuurkool met beenham, gebakken appeltjes en jus  6,95 

    3. Gebraden kalkoenrollade met cranberriesaus, aardappelpuree en rode kool  7,95 

    4. Babi ketjap met gebakken rijst waarin gevarieerde nasi groentes meegebakken  6,95 

    5. Gepocheerde kabeljauw met botersaus, worteltjes met peterselie en gekookte aardappels 7,95 

    6. Gebraden gehaktbal met spinazie a la creme, ei, jus en aardappel puree  6,95 

     

Vegetarische maaltijden (alleen normale porties mogelijk)                                                                                    

1. Paprika gevuld met dadels, vijgen, knoflook, kaneel, koriander waarbij groente couscous  7,95 

2. Winterse quiche gevuld met pastinaak, pompoen, bospaddenstoelen, spruitjes en Emmenthaler 6,95 

3. Gratin van knolselderij, aardappel, brie, walnoten en appel 8,95 

 

Huisgemaakte Soepen:    

    1. Chinese tomatensoep 1,95     

    2. Goed gevulde groentesoep met soepballetjes 1,95    

    3. Hollandse erwtensoep 1,95  

    4. Parijse uiensoep 1,95                                           

    5. Champignon crème soep 1,95  

    6. Kippensoep met vermicelli en kip 1,95 

    7. Hongaarse goulashsoep 1,95 

 

    Huisgemaakte Toetjes:  

    1. Huisbereide appelstrudel met vanillesaus 1,95   

    2. Pure chocolade taartje met sinaasappel-vanillesaus 1,95  

    3. Tartelette tatin, een omgekeerd gebakken appeltaartje op bladerdeeg 1,95  

    4. Bosbessen cheesecake met vanillesaus 1,95 

    5. Klassiek Frans Citroen-meringue taartje 2,75 

      

   In verband met de feestdagen bezorgen wij deze week op dinsdag 24 december en zaterdag 28 december. 

   De bezorgtijd blijft zoals u gewend bent. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Zaterdag bezorging 

 

 

 

 

Besteloverzicht week 52 / menu’s zaterdag 28 december 2019 

1. Pannenkoeken met gebakken spek, appel en stroop7,95 

2. Gehaktballetjes met satesaus, gebakken krieltjes en gemengde salade met dressing 7,95 

3. Gebakken zalm met botersaus, peterselie worteltjes en aardappelpuree  7,95 

4. Spaghetti Bolognese met rundergehakt, tomatensaus en geraspte kaas 6,95 

5. Stamppot boerenkool met rookworst en jus 6,95 

6. Gebakken kip cordon bleu met bietjes, gebakken krieltjes en jus  6,95 

 

Vezelrijk en vegetarische maaltijden (alleen normale porties mogelijk) 

1. Paprika gevuld met dadels, vijgen, knoflook, kaneel, koriander waarbij groente couscous 7,95 

2. Winterse quiche gevuld met pastinaak, pompoen, bospaddenstoelen, spruitjes en Emmenthaler 6,95 

3. Gratin van knolselderij, aardappel, brie, walnoten en appel 8,95 

                                                                  

Huisgemaakte Soepen:    

1. Chinese tomatensoep 1,95     

2. Goed gevulde groentesoep met soepballetjes 1,95    

3. Hollandse erwtensoep 1,95  

4. Parijse uiensoep 1,95                                           

5. Champignon crème soep 1,95  

6.   Kippensoep met vermicelli en kip 1,95 

7.   Hongaarse goulashsoep 1,95 

 

Huisgemaakte Toetjes: 

1. Huisbereide appelstrudel met vanillesaus 1,95   

2. Pure chocolade taartje met sinaasappel-vanillesaus 1,95  

3. Tartelette tatin, een omgekeerd gebakken appeltaartje op bladerdeeg 1,95  

4. Bosbessen cheesecake met vanillesaus 1,95 

5. Klassiek Frans Citroen-meringue taartje 2,75 

 

In verband met de feestdagen bezorgen wij deze week op dinsdag 24 december en zaterdag 28 december. 

De bezorgtijd blijft zoals u gewend bent. 

 


