
Dinsdag bezorging week 20 / 18 mei 

    Naam:             

   

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

 

    Besteloverzicht week 20 / menu’s dinsdag 18 mei 2021  

1. Gebraden gehaktbal met stamppot postelein, jus en geroosterde knolselderij blokjes € 6,65 

2. Gebakken kabeljauwfilet met witte wijnsaus, bospeen, peultjes, asperges en krieltjes met peterselie Є 7,95 

3. Gebakken rijst met kipsaté, satésaus, gewokte krokante spitskool en tuinerwten  € 6,95 

4. In roomboter gebakken kippenlevertjes, gebakken spek, ui, Madeirasaus, boterbonen, gebakken aardappels € 6,95 

5. In de oven gebraden kiprollade met champignons roomsaus, aardappelpuree en witlof met Gruyère kaas € 7,95 

6. Boeuf Bourguignon met romige aardappelpuree en bospeen en haricots vert  € 7,95 

7. Stamppot zuurkool met beenham, ananas en romige zachte mosterdsaus € 6,95 

8. Zacht gegaarde rundervink met jus, gebakken champignons, aardappelpuree en sperziebonen € 6,95 

9. Huisgemaakt Hollandse kipkerrie ragout met witte rijst en doperwten € 6,95 

10. Gebraden gehaktballetjes met cranberrysaus met gebakken aardappeltjes en bloemkool met kaassaus € 6,95 

    

    Soepen:   

1. Romige aspergesoep  € 1,75 

2. Hollandse groentesoep € 1,75    

3. Tomaten groentesoep met gehaktballetjes € 1,75   

4. Romige witlofsoep met Livar spekjes  € 1,75 

5. Italiaanse minestronesoep € 1,75 

    Desserts: 

1. Pure chocolademousse met ingelegde kersen en slagroom € 1,50 

2. Traditionele tiramisu € 1,50 

3. Chipolata bavaroise uit de klassieke keuken € 1,75 

4. Aardbeien bavaroise met slagroom € 1,50 

5. Tiramisu met zomers fruit compôte € 1,50 

     

    Maaltijdenpakket voor € 29,95 totaal (voor 5 stuks): 

Gebraden gehaktbal met stamppot postelein, jus en geroosterde knolselderij blokjes 

Gebakken rijst met kipsaté, satésaus, gewokte krokante spitskool en tuinerwten   

Stamppot zuurkool met beenham, ananas en romige zachte mosterdsaus  

Zacht gegaarde rundervink met jus, gebakken champignons, aardappelpuree en sperziebonen 

Gebraden gehaktballetjes met cranberrysaus met gebakken aardappeltjes en bloemkool met kaassaus 

     

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

   Gebakken kabeljauwfilet met witte wijnsaus, bospeen, peultjes, asperges en krieltjes met peterselie 

   Boeuf Bourguignon met romige aardappelpuree en bospeen en haricots vert   

   In de oven gebraden kiprollade met champignons roomsaus, aardappelpuree en witlof met Gruyère kaas 

   Gebakken rijst met kipsaté, satésaus, gewokte krokante spitskool en tuinerwten   

   Gebraden gehaktballetjes met cranberrysaus met gebakken aardappeltjes en bloemkool met kaassaus 

 

 

 

Vrijdag bezorging week 20/ 21 mei 

  

 

 

Besteloverzicht week 20 / menu’s vrijdag 21 mei 2021  

1. Gebakken kalkoenschnitzel met Stroganoffsaus met gebakken aardappels en Hollandse asperges € 7,95 

2. Gebakken hamburger met hamburgersaus, gebakken aardappels en gemengde bonen € 6,95 

3. Indiase groentecurry met boontjes, tahoe, broccoli, paprika, kokos, koriander en Basmati rijst  € 7,95 

4. Gebakken souvlaki spies met tzatzikisaus, gebakken aardappels en een frisse koolsalade € 7,95 

5. Zacht gegaarde kipfilet Alexander met witte wijnsaus en druiven en stamppot snijbonen en witte bonen € 6,95 

6. Gebakken zalm met romige witte wijnsaus, gekookte krieltjes en bospeen  € 7,95 

7. Bami goreng met groentemix, gebakken Indische kip, gebakken roerei en kroepoek € 6,95 

8. Zacht gegaarde hachee met rode kool en appeltjes en romige aardappelpuree  € 7,95 

9. Zacht gegaarde varkenskarbonade met jus, bloemkool à la crème en romige aardappelpuree  € 6,95 

10. Pittige Libanese gehakttaart met frisse salade van sla soorten en bijpassende dressing € 6,65 

 

Soepen:    

1. Romige aspergesoep  € 1,75  

2. Hollandse groentesoep € 1,75    

3. Tomaten groentesoep met gehaktballetjes € 1,75   

4. Romige witlofsoep met Livar spekjes € 1,75 

5. Italiaanse minestronesoep € 1,75 

Desserts:  

1. Pure chocolademousse met ingelegde kersen en slagroom € 1,50 

2. Traditionele tiramisu € 1,50 

3. Chipolata bavaroise uit de klassieke keuken € 1,75 

4. Aardbeien bavaroise met slagroom € 1,50 

5. Tiramisu met zomers fruit compôte € 1,50 

     

    Maaltijdenpakket voor € 29,95 totaal (voor 5 stuks): 

    Gebakken hamburger met hamburgersaus, gebakken aardappels en gemengde bonen 

    Zacht gegaarde varkenskarbonade met jus, bloemkool à la crème en romige aardappelpuree 

    Zacht gegaarde kipfilet Alexander met witte wijnsaus en druiven en stamppot snijbonen en witte bonen 

    Bami goreng met groentemix, gebakken Indische kip, gebakken roerei en kroepoek 

    Pittige Libanese gehakttaart met frisse salade van sla soorten en bijpassende dressing 

 

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

    Gebakken kalkoenschnitzel met Stroganoffsaus met gebakken aardappels en Hollandse asperges 

    Gebakken souvlaki spies met tzatzikisaus, gebakken aardappels en een frisse koolsalade 

    Zacht gegaarde hachee met rode kool en appeltjes en romige aardappelpuree 

    Bami goreng met groentemix, gebakken Indische kip, gebakken roerei en kroepoek 

    Gebakken zalm met romige witte wijnsaus, gekookte krieltjes en bospeen   

      


