
 
 

 

Dinsdag bezorging 
  

    Naam:   

      

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

 

    Besteloverzicht week 15 / menu’s dinsdag 7 april 2020 

1. Gebraden rundervink met jus en een stamppot raapsteeltjes € 6,65  

2. Gebakken scholfilet met remouladesaus, aardappelgratin en worteltjes met peterselie € 7,95 

3. Stamppotje zuurkool met Livar spekjes en een gebraden gehaktbal met jus € 6,95 

4. Spaghetti Bolognese met tomatensaus, gehakt en geraspte kaas € 6,65 

5. Zacht gegaard draadjes vlees met romige aardappelpuree en gesmoorde witte kool € 7,95 

6. Nasi goreng met kip roedjak en smoor van varkensvlees en gebakken uitjes € 6,95 

7. Zacht gegaard sukade met gebakken champignons, jus, gekookte aardappels en snijboontjes € 6,95 

8. Hollandse asperges ragout met beenham, witte rijst en een Hollandse salade € 7,95 

9. Gebraden slavink met jus, gekookte aardappels en bloemkool met Hollandaise saus € 6,65 

10. Macaroni ovenschotel met romige saus, spinazie, bacon en kipreepjes € 6,65 

 

Vegetarische maaltijden                                                                                    

1. Quiche met tuinerwten, witte kaas, eieren, courgette en Goudsche kaas € 6,95 

2. Quiche met oesterzwammen, shii take, champignons, Dordogne kruidensaus en puree  € 6,95 

3. Paprika met vegetarische vulling met gebakken rijst en groentesaus  € 6,95 

 

Huisgemaakte Soepen:   

1. Chinese tomatensoep € 1,50  

2. Franse uiensoep € 1,50   

3. Goed gevulde groentesoep met soepballetjes € 1,75 

4. Tomaten crème soep met bieslook  € 1,50                        

5. Kippenbouillon met vermicelli € 1,50 

 

    Zoete mondvermaakjes:  

1. Apfelstrudel met vanillesaus € 1,95  

2. Chipolatabavaroise met slagroom € 1,50 

3. Chocolade bavaroise taartje met vanille-sinaasappelsaus  € 1,95 

4. Omgekeerd gebakken appeltaart met vanillesaus € 1,95 

 

   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: 

• Gebraden rundervink met jus en een stamppot raapsteeltjes   

• Macaroni ovenschotel met romige saus, spinazie, bacon en kipreepjes  

• Stamppotje zuurkool met Livar spekjes en een gebraden gehaktbal met jus  

• Spaghetti Bolognese met tomatensaus, gehakt en geraspte kaas  

• Nasi goreng met kip roedjak en smoor van varkensvlees en gebakken uitjes  

 

 

 

 

 

                 Vrijdag bezorging 

 

 

 

Besteloverzicht week 15 / menu’s vrijdag 10 april 2020 

1. Gebakken varkensreepjes Jager stijl met Jager saus, gekookte krieltjes en rode kool € 6,95 

2. Gestoomde kabeljauw met kruidensaus, romige aardappelpuree en broccoli € 7,95 

3. Gebakken, gepaneerde kipschnitzel met Stroganoff saus, aardappelgratin en doperwten € 6,65 

4. Gebraden gehaktbrood met jus met een stamppot postelein € 6,65 

5. Stoverij van rundvlees met ui en bier met daarbij een Belgische stoemp (stamppot) € 7,95 

6. Gebraden halve haan met gebakken aardappeltjes en een frisse Hollandse salade € 7,95 

7. Gebakken kalfslever met gebakken ui, appel en spek, sperzieboontjes en gebakken krieltjes € 6,95 

8. Gebakken hamburger met gebakken ui, romige aardappelpuree en een frisse salade € 6,65 

9. Engelse fish pie met verschillende soorten Noordzeevis, romige kruidensaus, spinazie en romige puree € 7,95 

10. Bami goreng met bami groente gevuld met en gewokte Oosterse gekruide varkensreepjes € 6,95 

 

Vegetarische maaltijden  

1. Quiche met tuinerwten, witte kaas, eieren, courgette en Goudsche kaas € 6,95 

2. Quiche met oesterzwammen, shii take, champignons, Dordogne kruidensaus en puree  € 6,95 

3. Paprika met vegetarische vulling met gebakken rijst en groentesaus  € 6,95 

  

 Huisgemaakte Soepen:    

1. Chinese tomatensoep € 1,50  

2. Franse uiensoep € 1,50   

3. Goed gevulde groentesoep met soepballetjes € 1,75 

4. Tomaten crème soep met bieslook  € 1,50                        

5. Kippenbouillon met vermicelli € 1,50 

 

  Zoete mondvermaakjes:  

  1. Apfelstrudel met vanillesaus € 1,95  

  2. Chipolatabavaroise met slagroom € 1,50   

  3. Chocolade bavaroise taartje met vanille-sinaasappelsaus  € 1,95 

  4. Omgekeerd gebakken appeltaart met vanillesaus € 1,95 

 

  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: 

• Gebakken, gepaneerde kipschnitzel met Stroganoff saus, aardappelgratin en doperwten  

• Gebraden gehaktbrood met jus met een stamppot postelein  

• Bami goreng met bami groente gevuld met en gewokte Oosterse gekruide varkensreepjes  

• Gebakken varkensreepjes Jager stijl met Jager saus, gekookte krieltjes en rode kool  

• Stoverij van rundvlees met ui en bier met daarbij een Belgische stoemp (stamppot)  

 


