
  

Dinsdag bezorging week 50   

    Naam:      

            

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

  

    Besteloverzicht week 50 / menu’s dinsdag 8 december 2020  

1. Gebraden boomstammetje met sperziebonen, gekookte aardappeltjes en jus € 6,95 

2. Zweedse gehaktballetjes met preisselbeeren jus, romige aardappelpuree en worteltjes  € 6,95 

3. Geroosterde kippenbout met kerrie saus, rijst en mix bloemkool, broccoli en worteltjes € 6,95  

4. Eénpansgerecht van zacht gegaard Hollands rundvlees, worteltjes, romige aardappelpuree en appel  € 7,95  

5. Gebraden kalkoenfilet met tagliatelle, courgette, trostomaatjes, wortel, romige pestosaus € 6,95 

6. Indonesische nasi goreng met ham, nasigroentes en een gebakken ei € 6,95  

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

8. Gebraden gehaktbal met jus, gekookte aardappels en savooie kool met roomboter gestoofd € 6,95 

9. In de oven gebakken groentestrudel met stamppotje zuurkool en appeltjes  € 7,95 (vegetarisch) 

10. Koolvisfilet met romige mosterd-vissaus, rijst en Hollandse kropsla, tomaat, komkommer, ei, dressing € 7,95  

      

    Ambachtelijk bereide nog beter gevulde soepen:       

1. Hollandse groentesoep met verse soepgroente en gehaktballetjes € 1,75 

2. Romige rijk gevulde champignonsoep € 1,75    

3. Tomatensoep met runder gehaktballetjes € 1,75  

4. Romige pompoensoep met pompoenblokjes en bieslook € 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:  

• Gebraden boomstammetje met sperziebonen, gekookte aardappeltjes en jus  

• Zweedse gehaktballetjes met preisselbeeren jus, aardappelpuree en worteltjes 

• Gebraden kalkoenfilet met tagliatelle, courgette, trostomaatjes, wortel, romige pestosaus 

• Stamppot zuurkool met appeltjes, rookworst van de slager en jus 

• Gebraden gehaktbal met jus, gekookte aardappels en savooie kool met roomboter gestoofd  

 

 

Vrijdag bezorging week 50 

  

 

 

 

Besteloverzicht week 50 / menu’s vrijdag 11 december 2020  

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

2. Heekfilet met romige dillesaus, gebakken aardappelpuree en spinazie € 7,95 

3. Gebraden gehaktbal, jus, bloemkool met kaassaus en gekookte aardappels € 6,95  

4. Stoofpotje van Hollandse haas, romige aardappelpuree en stoofpeertjes € 7,95 

5. Gebraden lams gehaktbal met rode wijnsaus, knolselderij-aardappelpuree en doperwten € 6,95  

6. Stoofpotje van kip met ras al hanout specerijen en couscous met groentjes gevuld € 6,95  

7. Zacht gegaard Schots rundvlees in jachtsaus, romige aardappelpuree en rode kool met appeltjes € 7,95  

8. Indiase kedgeree van rijst, garam masala, roerei, gekookt ei, wortel, boontjes € 6,95 (vegetarisch) 

9. Italiaanse pasta tagliatelle met zalm, spinazie, paprika, kappertjes en pestosaus € 7,95  

10. Gehaktballetjes in satésaus met daarbij bami goreng en atjar € 6,95 

   

 Ambachtelijk bereide nog beter gevulde soepen:    

     1.   Hollandse groentesoep met verse soepgroente en gehaktballetjes € 1,75 

    2.  Romige rijk gevulde champignonsoep € 1,75   

    3.  Tomatensoep met runder gehaktballetjes € 1,75  

    4.  Romige pompoensoep met pompoenstukjes en bieslook € 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:  

• Stamppot boerenkool met rookworst van de slager, jus en piccalilly 

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

• Stoofpotje van kip met ras al hanout specerijen en couscous met groentjes gevuld 

• Gehaktballetjes in satésaus met daarbij bami goreng en atjar 

• Italiaanse pasta tagliatelle met zalm, spinazie, paprika, kappertjes en pestosaus 


