
 
 

 

 

Dinsdag bezorging 
  

    Naam:   

      

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

 

    Besteloverzicht week 25 / menu’s dinsdag 16 juni 2020 

1. Gebraden gehaktbal met een stamppotje spitskool met spekjes, ananas en een vleugje kerrie € 6,95 

2. 'Matelote' van zeevis soorten in witte wijn met champignons, in boter geglaceerde uitjes, rivierkreeftjes en 

gekookte krieltjes € 7,95 

3. Gebakken gemarineerd kipsaté vlees met pindasaus, gebakken krieltjes en een komkommersalade € 6,65 

4. Nasi goreng met babi pangang, saus en een gebakken ei € 6,95 

5. Gepocheerde zalm met puree, licht gebonden met bechamel-kerriesaus en worteltjes & venkel mix € 7,95  

6. Gebraden Geldersche schijf met gebakken aardappeltjes en sperziebonen € 6,65 

7. Eenpansgerecht: Hollandse jachtschotel van zacht gegaard rundvlees met rode kool en aardappelpuree € 7,95 

8. Klassieke kip kerrie ragout met witte rijst en doperwten € 6,95 

9. Gebraden gekruide rollade van de procureur, rode wijnsaus, aardappelpuree, bloemkool/bechamelsaus € 7,95 

10. Gebakken cordon bleu met gekookte aardappeltjes, jus en snijbonen € 6,95 

11. Tarwegerecht met gebakken champignons, oesterzwammen, bosui, broccoli, courgette, pesto  € 6,95 (vega)  

 

 

Ambachtelijk bereide weeksoepen:   

1. Hollandse groentesoep met soepballetjes € 1,50  

2. Romige tomatensoep € 1,50   

3. Heldere kippensoep met vermicelli € 1,50 

4. Romige aspergesoep € 1,50 

     

    Zoete mondvermaakjes:  

1. Coupe aardbeien bavaroise  € 1,50  

2. Coupe bavaroise met kersen en Morellen kersen extract € 1,50 

3. Coupe perziken bavaroise  € 1,50 

 

 

   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 gehaktbal met een stamppotje spitskool met spekjes, ananas en een vleugje kerrie  

• Gebakken cordon bleu met gekookte aardappeltjes, jus en snijbonen  

• Gebraden Geldersche schijf met gebakken aardappeltjes en sperziebonen  

• Klassieke kip kerrie ragout met witte rijst en doperwten  

• Nasi goreng met babi pangang, saus en een gebakken ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag bezorging 

 

 

 

 

Besteloverzicht week 25 / menu’s vrijdag 19 juni 2020 

1. Zacht gegaarde runder riblap, rode kool met appeltjes en gekookte aardappels € 7,95 

2. Bami goreng met kipsaté vlees, pindasaus en een gebakken ei € 6,95 

3. Huzarenslaatje met hamrolletje, plakje roompaté, komkommer, tomaat en plakjes ei € 6,95 (koude schotel) 

4. Macaronischotel met gehakt, macaronigroentes, ketjap en gebakken uitjes er bovenop € 6,65 

5. Engelse 'pie' van rundergehakt, rode port, bessengelei, knolselderij, wortel, spekjes en aardappelpuree € 7,95 

6. Gebakken kipschnitzel met zigeunersaus, gebakken aardappeltjes en sperziebonen € 6,95 

7. Stamppot frisee, spekjes waarbij een Luikse gehaktbal met appelstroop verrijkte jus € 6,95 

8. Op de barbecue gegaarde gemarineerde halve kip met gekookte krieltjes en komkommer-tomatensalade € 8,95 

9. Huisgemaakte ragout van kip met witte rijst, perzik partjes en doperwten € 6,65 

10. Schelvis met lichte mosterdsaus, romige aardappelpuree en geglaceerde worteltjes en venkel € 7,95 

11. Vegetarisch: ragout van Hollandse asperges, ei, dragon en geserveerd met witte rijst  € 7,95  

 

 

 

 Ambachtelijk bereide weeksoepen:    

1. Hollandse groentesoep met soepballetjes € 1,50  

2. Romige tomatensoep € 1,50   

3. Heldere kippensoep met vermicelli € 1,50 

4. Romige aspergesoep € 1,50 

 

  Zoete mondvermaakjes:  

1. Coupe aardbeien bavaroise  € 1,50  

2. Coupe bavaroise met kersen en Morellen extract € 1,50 

3. Coupe perziken bavaroise  € 1,50 

 

  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: 

• Bami goreng met kipsaté vlees, pindasaus en een gebakken ei € 6,95 

• Huisgemaakte ragout van kip met witte rijst, perzik partjes en doperwten € 6,65 

• Gebakken kipschnitzel met zigeunersaus, gebakken aardappeltjes en sperziebonen € 6,95 

• Macaronischotel met gehakt, macaronigroentes, ketjap en gebakken uitjes er bovenop € 6,65 

• Stamppot frisee, spekjes waarbij een Luikse gehaktbal met appelstroop verrijkte jus € 6,95 

 


