
 
 

 

Dinsdag bezorging 
  

    Naam:   

      

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

 

    Besteloverzicht week 16 / menu’s dinsdag 14 april 2020 

1. Stamppotje zuurkool met gehakballetjes en jus € 6,65  

2. Nasi goreng met kip roedjak, sambal goreng kool met boontjes en ei € 6,95 

3. Schevenings visserspannetje met worteltjes, venkel en gekookte kriel € 7,95 

4. Kip ‘Alexander’ met romige champignonsaus, papardelle en doperwten € 6,65 

5. In roomboter gebakken kippenlevers met gebakken spek, ui en Madeirasaus, rijst en boterbonen € 7,95 

6. Spaghetti met Bolognese saus en geraspte parmezaanse kaas € 6,95 

7. Gebraden gehaktbal met jus, gekookte aardappels en prei al a creme € 6,95 

8. Gepocheerde kabeljauwfilet met botersaus, worteltjes en gekookte kriel € 7,95 

9. Gebakken speklap en stamppot andijvie met jus € 6,65 

10. Gebraden procureur rollade met rode wijnsaus, snijbonen en aardappelpuree € 6,65 

 

Vegetarische maaltijden                                                                                    

1. Quiche met zoete aardappel, courgette, cherry tomaatjes, spinazie en rauwkostsalade € 6,95 

2. Spaghetti met vegetarische Bolognese saus en geraspte Parmezaanse kaas € 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:       

   1x Stamppotje zuurkool met gehakballetjes en jus  

   1x Nasi goreng met kip roedjak, sambal goreng kool met boontjes en ei  

   1x Spaghetti met Bolognese saus en geraspte parmezaanse kaas  

   1x Gebraden gehaktbal met jus, gekookte aardappels en prei al a creme 

   1x Gebraden procureur rollade met rode wijnsaus, snijbonen en aardappelpuree 

 

   Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Of spreekt u een bericht in dan bellen wij u terug.  

 

               

   Vrijdag bezorging 

 

 

 

Besteloverzicht week 16 / menu’s vrijdag 17 april 2020 

1. Gepocheerde kipfilet met romige dragonsaus, gekookte kriel en gebakken witlof € 6,95 

2. Zacht gegaard rundervlees met stamppotje snijbonen en witte bonen € 7,95 

3. Gebakken varkenssaucijs met jus, gebakken aardappels en komkommersalade € 6,65 

4. Gebraden varkensrollade met rode wijnjus, ratatouille en aardappelpuree € 6,65 

5. Huisbereide spareribs met bbq saus, gebakken aardappels en rauwkostsalade € 7,95 

6. ‘Wellington’ van zalm in bladerdeeg met dillesaus, worteltjes en gebakken aardappels  € 7,95 

7. Bami goreng met gebakken kipreepjes, satesaus en roerei € 6,95 

8. Stamppotje zuurkool met gehaktballetjes en jus € 6,65 

9. Lentestamppotje met tuinerwten, spinazie en pompoen met kipfiletreepjes in romige witte wijnsaus € 6,95 

10. Gefrituurde schol met remouladesaus, gebakken krieltjes en worteltjes & doperwtenmix € 7,95 

 

Vegetarische maaltijden  

1. Quiche met zoete aardappel, courgette, cherry tomaatjes, spinazie en rauwkostsalade € 6,95 

2. Spaghetti met vegetarische Bolognese saus en geraspte parmezaanse kaas € 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: 

  1x Gepocheerde kipfilet met romige dragonsaus, gekookte kriel en gebakken witlof 

  1x Bami goreng met gebakken kipreepjes, satesaus en roerei 

  1x Stamppotje zuurkool met gehaktballetjes en jus  

  1x Lentestamppotje met tuinerwten, spinazie en pompoen met kipfiletreepjes in romige witte wijnsaus 

  1x Zacht gegaard rundervlees met stamppotje snijbonen en witte bonen 

 

 

  Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Of spreekt u een bericht in dan bellen wij u terug. 


