
 

Dinsdag bezorging week 27 / 6 juli 

    Naam:             

   

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

 

    Besteloverzicht week 27 / menu’s dinsdag 6 juli 2021  

1. Gegratineerde witlofschotel met roomsaus, walnootjes, brie en aardappelpuree met geraspte kaas  € 7,95 √ 

2. Italiaanse spaghetti Bolognese met gehakt, tomatensaus en geraspte Parmezaanse kaas € 6,95 

3. Gepocheerde schelvisfilet met botersaus, gekookte krieltjes en worteltjes met peterselie € 7,95  

4. Gebraden gehakt cordon bleu met jus, gekookte aardappels en sperziebonen € 6,95 

5. Zacht gegaard runderlapje in de jus gegaard met bloemkool à la crème en gekookte aardappels € 7,95 

6. Gebraden verse worst met jus en een stamppotje bietjes met ui € 6,95 

7. Mediterrane overvolle groentetaart met feta, ricotta waarbij krokante slasoorten en dressing € 7,95 √ 

8. In de oven gebraden kalkoenrollade met champignon roomsaus, romige aardappelpuree en doperwten/wortel mix  € 7,95 

9. Bami goreng goed gevuld met bami groentes met gehaktballetjes in satésaus en kroepoek € 6,95 

10. Smokey Mountain runderburger met BBQ saus, gebakken aardappels en Amerikaanse koolsalade  € 7,95  

 

    Soepen:   

1. Champignon soep € 1,75 √ 

2. Hollandse groentesoep met gehaktballetjes€ 1,75    

3. Tomatensoep met gehaktballetjes € 1,75  √ 

4. Kippenbouillon met vermicelli en kipsoepballetjes € 1,75 

5. Franse uiensoep  € 1,75   

     

    Desserts: 

    1. Passievruchten bavaroise  € 1,75 

    2. Chipolata bavaroise € 1,75 

    3. Frambozen bavaroise € 1,75 

    4. Chocoladetaart met slagroom € 1,75 

    5. Aardbeien bavaroise € 1,75 

     

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

• Gebraden gehakt cordon bleu met jus, gekookte aardappels en sperziebonen   

• Bami goreng goed gevuld met bami groentes met gehaktballetjes in satésaus en kroepoek    

• Gebraden verse worst met jus en een stamppotje bietjes met ui   

• Italiaanse spaghetti Bolognese met gehakt, tomatensaus en geraspte Parmezaanse kaas  

• In de oven gebraden kalkoenrollade met champignon roomsaus, romige aardappelpuree en doperwten/wortel mix  

    

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

• Gepocheerde schelvisfilet met botersaus, gekookte krieltjes en worteltjes met peterselie 

• Smokey Mountain runderburger met BBQ saus, gebakken aardappels en Amerikaanse koolsalade   

• Zacht gegaard runderlapje in de jus gegaard met bloemkool à la crème en gekookte aardappels  

• Bami goreng goed gevuld met bami groentes met gehaktballetjes in satésaus en kroepoek   

• Gegratineerde witlofschotel met roomsaus, walnootjes, brie en aardappelpuree met geraspte kaas    

 

Vrijdag bezorging week 27/ 9 juli 

 

 

 

    Besteloverzicht week 27 / menu’s vrijdag 9 juli 2021  

1. Vegetarische chili con carne met rijst, tortillachips, zure room en geraspte kaas € 6,95 √ 

2. Hors-d'oeuvre, een rundvlees salade met ei, ham, room paté, tomaat, komkommer en augurk € 8,95 

3. Gebakken zalm met dillesaus, gekookte krieltjes met peterselie en een frisse Hollandse salade met dressing € 7,95 

4. Penne pastaschotel met gehaktballetjes in tomatensaus en Parmezaanse kaas € 6,95 

5. Zacht gegaard draadjesvlees met jus, gekookte aardappels en spinazie à la crème en ei € 7,95 

6. Kip ‘Dijon’ zacht gegaarde kipfilet met romige mosterdsaus, romige aardappelpuree en worteltjes € 6,95 

7. Witlof rolletjes met  beenham en kaassaus waarbij gekookte krieltjes met peterselie  € 7,95 

8. Gebakken schnitzel met zigeunersaus, gebakken aardappeltjes en worteltjes met doperwtjes mix € 7,95 

9. Gewokte mihoen met gebakken kipfiletreepjes, satésaus en roerbak groentes erdoorheen € 6,95 

10. Gebraden karbonade met jus en een stamppotje snijboontjes € 6,95  

 

Soepen:    

1. Champignon soep € 1,75 √ 

2. Hollandse groentesoep met gehaktballetjes € 1,75    

3. Tomatensoep met gehaktballetjes € 1,75 √ 

4. Kippenbouillon met vermicelli en kipsoepballetjes € 1,75 

5. Franse uiensoep € 1,75   

 

Desserts:  

    1. Passievruchten bavaroise  € 1,75 

    2. Chipolata bavaroise € 1,75 

    3. Frambozen bavaroise € 1,75 

    4. Chocoladetaart met slagroom € 1,75 

    5. Aardbeien bavaroise € 1,75 

 

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

• Penne pastaschotel met gehaktballetjes in tomatensaus en Parmezaanse kaas    

• Kip ‘Dijon’ zacht gegaarde kipfilet met romige mosterdsaus, romige aardappelpuree en worteltjes   

• Gewokte mihoen met gebakken kipfiletreepjes, satésaus en roerbak groentes erdoorheen   

• Gebraden karbonade met jus en een stamppotje snijboontjes   

• Zacht gegaard draadjesvlees met jus, gekookte aardappels en spinazie à la crème en ei      

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

• Hors-d'oeuvre, een rundvlees salade met ei, ham, room paté, tomaat, komkommer en augurk   

• Gebakken schnitzel met zigeunersaus, gebakken aardappeltjes en worteltjes met doperwtjes mix   

• Witlof rolletjes met  beenham en kaassaus waarbij gekookte krieltjes met peterselie  

• Gewokte mihoen met gebakken kipfiletreepjes, satésaus en roerbak groentes erdoorheen   

• Gebakken zalm met dillesaus, gekookte krieltjes met peterselie en een frisse Hollandse salade met dressing   


