
 
 

 

 

Dinsdag bezorging 
  

    Naam:   

      

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

 

    Besteloverzicht week 24 / menu’s dinsdag 9 juni 2020 

1. Gebraden gehaktbrood met jus, stamppot postelein met spekjes € 6,95 

2. Gebakken runderlever met spek, ui, gebakken aardappels en sperziebonen € 7,95 

3. Kantonese kip met soja en sesam, gewokte groente en witte rijst € 6,95 

4. Gebakken varkenssaucijs met jus en stamppot rauwe andijvie met spekjes € 6,95 

5. Geroosterde zalm, kruidensaus, gekookte kriel en spinazie à la crème € 7,95  

6. Italiaanse penne pasta met Bolognese saus, basilicum en geraspte kaas € 6,65 

7. Zacht gegaarde rundersukade met aardappelpuree en kruidige rodekool met appeltjes € 7,95 

8. Gebraden Houthakkersteak met romige piccalillysaus, gekookte aardappel en broccoli-bloemkool mix € 6,95 

9. Gepocheerde kabeljauwfilet in romige witte wijnsaus met gekookte krieltjes en worteltjes € 7,95 

10. Gebakken kipreepjes met shoarmakruiden, gebakken kriel, knoflooksaus en rauwkostsalade € 6,95 

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

 

 

Ambachtelijk bereide weeksoepen:   

1. Hollandse groentesoep met soepballetjes € 1,50  

2. Javaanse kerriesoep € 1,50   

3. Heldere kippensoep met vermicelli € 1,50 

4. Tomatensoep met soepballetjes € 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: 

   1x Gebraden gehaktbrood met jus, stamppot postelein met spekjes  

   1x Kantonese kip met soja en sesam, gewokte groente en witte rijst  

   1x Gebakken varkenssaucijs met jus en stamppot rauwe andijvie met spekjes                     

   1x Gebraden Houthakkersteak met romige piccalillysaus, gekookte aardappel en broccoli-bloemkool mix 

   1x Gebakken kipreepjes met shoarmakruiden, gebakken kriel, knoflooksaus en rauwkostsalade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag bezorging 

 

 

 

 

Besteloverzicht week 24 / menu’s vrijdag 12 juni 2020 

1. Schnitzel met champignonroomsaus, gebakken krieltjes en Hollandse salade dressing € 7,95 

2. Gebraden varkensprocureurrollade met jus, geroosterde aardappels en tuinbonen in roomsaus € 6,65 

3. Geroosterde kipfilet met stamppot andijvie op Indiase wijze met koriander, cashewnootjes en koriander  € 6,95 

4. Italiaanse penne  pasta met saus Carbonara en geraspte kaas € 6,65 

5. Gepocheerde kabeljauw met kruidensaus, romige aardappelpuree en tuinerwten met worteltjes € 7,95 

6. Gebraden gehaktbal met jus, stamppot postelein met spekjes € 6,95 

7. Nasi goreng met babi ketjap, roerei en pittige boontjes  € 6,95 

8. Zacht gegaarde runderrollade met rode wijnsaus geserveerd met een stamppot witlof  € 7,95 

9. Kip in rode wijnsaus met aardappelpuree en sperzieboontjes  € 6,95 

10. Thaise viskoekjes met Chilisaus, Basmati rijst en een groente curry € 7,95 

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

 

 

 Ambachtelijk bereide weeksoepen:    

1. Hollandse groentesoep met soepballetjes € 1,50  

2. Javaanse kerriesoep € 1,50   

3. Heldere kippensoep met vermicelli € 1,50 

4. Tomatensoep met soepballetjes € 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: 

  1x Kip in rode wijnsaus met aardappelpuree en sperzieboontjes   

  1x Gebraden varkensprocureurrollade met jus, geroosterde aardappels en tuinbonen in roomsaus 

  1x Geroosterde kipfilet met stamppot andijvie op Indiase wijze met koriander, cashewnootjes en koriander  

  1x Italiaanse penne  pasta met  saus Carbonara en geraspte kaas  

  1x Nasi goreng met babi ketjap, roerei en pittige boontjes   


