
  

Dinsdag bezorging week 51   

    Naam:      

            

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

  

    Besteloverzicht week 51 / menu’s dinsdag 15 december 2020  

1. Plattelandsgerechtje van kip in rode wijnsaus, romige aardappelpuree en huisgemaakte appelcompote € 6,95 

2. Italiaanse spaghetti met gehaktballetjes in tomatensaus en geroosterde courgette € 6,95 

3. Stamppot boerenkool met rookworst van de slager en jus € 6,95  

4. Veluwse wildstoof met romige aardappel-knolselderijpuree en stoofperen  € 7,95  

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

6. Zacht gegaard rundvlees met kruidkoek en appelstroop verfijnd, aardappelgratin en sperziebonen € 7,95  

7. Nasi schotel met kipreepjes in Pangangsaus en gewokte groentes € 6,95  

8. Stamppot zuurkool met rookworst van de slager en jus € 6,95 

9. Gevulde paprika met daarbij parelcouscous met feta, tomaatjes en boontjes € 7,95 (vegetarisch) 

10. Gepocheerde zalmfilet met Hollandaisesaus, gekookte krieltjes en gestoofde worteltjes € 7,95  

      

    Ambachtelijk bereide nog beter gevulde soepen:       

1. Hollandse groentesoep met gehaktballetjes € 1,75 

2. Hollandse kippensoep € 1,75    

3. Tomaten groentesoep met gehaktballetjes € 1,75  

4. Romige bospaddenstoelensoep € 1,75  

      

    Desserts ambachtelijk bereid door onze patissier uit eigen bakkerij:   

1. Oostenrijkse apfelstrudel met vanillesaus € 2,25 

2. Huisbereide brownie van callebaut chocolade met walnoot € 2,50  

3. Overheerlijk dessert van aardbeien en abrikozenmousse  € 2,25  

4. Cheesecake met kersen op siroop  € 2,75 

5. Red Velvet met laagjes witte chocolade € 2,50 

 

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

   Wereldse keuken voor € 29,95 totaal (voor 5 stuks) inhoud van het pakket:  

• Plattelandsgerechtje van kip in rode wijnsaus, romige aardappelpuree en huisgemaakte appelcompote 

• Italiaanse spaghetti met gehaktballetjes in tomatensaus en geroosterde courgette 

• Stamppot boerenkool met rookworst van de slager en jus  

• Stamppot zuurkool met rookworst van de slager en jus 

• Nasi schotel met kipreepjes in Pangangsaus en gewokte groentes 

 

 

 

 

Vrijdag bezorging week 51 

  

 

 

 

Besteloverzicht week 51 / menu’s vrijdag 18 december 2020  

1. Bami goreng met gewokte bamigroentes erdoor en gehaktballetjes in satésaus daarbij € 6,95 

2. Surinaamse roti met kip, boontjes, aardappel, ei en roti € 7,95 

3. Stamppot hutspot met in de oven gegaarde varkensrollade en jus  € 6,95  

4. Omelet gevuld met aardappel en spekjes, gebakken aardappels en een Hollandse salade met dressing € 7,95 

5. Gehaktschotel met bier bereid, worteltjes, knoselderij en romige aardappelpuree € 6,95  

6. Zwitserse geschnetzeltes van kipreepjes, aardappelrosti en mix van worteltjes, bloemkool en broccoli € 6,95  

7. Gebakken zalmfilet met kruidenboter, gebakken aardappeltjes en een groentengratin € 7,95  

8. Pasta schotel met gorgonzolasaus, pijnboompitten, geroosterde courgette en tomaatjes € 6,95 (vegetarisch) 

9. Veluwse wildstoof met romige aardappel-knolselderijpuree en stoofperen € 7,95  

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

   

 Ambachtelijk bereide nog beter gevulde soepen:    

     1.   Hollandse groentesoep met  gehaktballetjes € 1,75 

    2.  Hollandse kippensoep € 1,75   

    3.  Tomaten groentesoep met gehaktballetjes € 1,75  

    4.  Romige bospaddenstoelensoep € 1,75 

   

Desserts ambachtelijk bereid door onze patissier uit eigen bakkerij:   

1. Oostenrijkse apfelstrudel met vanillesaus € 2,25 

    2.   Huisbereide brownie van callebaut chocolade met walnoot € 2,50  

    3.   Overheerlijk dessert van aardbeien en abrikozenmousse  € 2,25   

     4.    Cheesecake met kersen op siroop  € 2,75  

    5.   Red Velvet met laagjes witte chocolade € 2,50 

 

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

Wereldse keuken voor € 29,95 totaal (voor 5 stuks) inhoud van het pakket:  

• Bami goreng met gewokte bamigroentes erdoor en gehaktballetjes in satésaus daarbij 

• Surinaamse roti met kip, boontjes, aardappel, ei en roti  

• Stamppot hutspot met in de oven gegaarde varkensrollade en jus   

• Gebraden gehaktbal met jus en een stamppot snijbonen met spekjes   

• Gehaktschotel met bier bereid, worteltjes, knoselderij en romige aardappelpuree  

 


