
  

Dinsdag bezorging week 41   

    Naam:      

            

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

  

    Besteloverzicht week 41 / menu’s dinsdag 6 oktober 2020  

1. Chili con carne met rijst, tortilla chips en zure room en geraspte kaas € 7,95  

2. Gehaktballetjes in tomatensaus met spaghetti en geroosterde courgette en paprika € 6,95  

3. Stamppotje met zuurkool, geroosterde ananas en kerrie waarbij een gebraden gehaktbal met jus € 6,95  

4. Gebakken karbonade met jus, spinazie à la crème en gekookte aardappels  € 6,95   

5. Zacht gegaard draadjesvlees met aardappel-kruidenpuree en rode kool € 7,95  

6. Dominicaans gerecht van zacht gegaarde kipdijen, bruine bonen, tomaten en Basmati rijst € 6,95  

7. Gebakken slavink met jus, sperziebonen, wortel en gekookte kriel € 6,95   

8. In de oven gegaarde procureurrollade met champignonsaus, gekookte aardappels en doperwten € 6,95  

9. Gepocheerde kabeljauw met romige vissaus, gekookte krieltjes en wortel-venkel mix  € 7,95   

10. Gebakken speklap met jus waarbij een stamppot snijbonen en witte bonen € 6,95  

  

 Ambachtelijk bereide goed gevulde soepen:       

1. Tomatensoep € 1,50    

2. Groentesoep € 1,50  

3. Kippensoep € 1,50  

4. Uiensoep  € 1,50  

5. Kerriesoep € 1,50  

      

    Desserts ambachtelijk bereid door onze patissier:   

1. Advocaat bavaroise met slagroom € 1,50  

2. Cappuccino bavaroise met slagroom € 1,50  

3. Aardbeien bavaroise met slagroom € 1,50  

4. Yoghurt kersen bavaroise met slagroom € 1,50  

5. Bosvruchten bavaroise met slagroom € 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:  

• Gehaktballetjes in tomatensaus met spaghetti en geroosterde courgette en paprika  

• Stamppotje met zuurkool, geroosterde ananas en kerrie waarbij een gebraden gehaktbal met jus  

• Gebakken karbonade met jus, spinazie à la crème en gekookte aardappels   

• Dominicaans gerecht van zacht gegaarde kipdijen, bruine bonen, tomaten en Basmati rijst  

• Gebakken slavink met jus, sperziebonen, wortel en gekookte kriel   

 

 

Vrijdag bezorging week 41 

  

  

 

Besteloverzicht week 41 / menu’s vrijdag 9 oktober 2020  

1. Gebakken kalkoenschnitzel met Stroganoff saus, gebakken aardappels en een Mediterrane salade  € 7,95   

2. Gebraden procureur gevuld met Gyros gehakt, gebakken krieltjes met kool kerrie € 6,95   

3. Zwitserse geschnetzels van kipreepjes geserveerd met romige aardappelpuree en worteltjes € 6,95   

4. Stamppot rode kool met gebakken ui ringen, gebraden verse worst en jus € 6,95   

5. Saltimbocca van varkensfilet, salie, rauwe ham, rode wijnsaus, aardappelpuree en broccoli € 6,95    

6. Gebakken pangasiusfilet met dillesaus, gebakken aardappels en Hollandse salade € 7,95  

7. Gebraden worst, gebakken spek, bonen in tomatensaus, gebakken ei, aardappels en ketchup € 7,95   

8. Pannenkoeken met gebakken ananas, gebakken appeltjes en spek met stroop € 6,95   

9. Zacht gegaard rundvlees in rode wijn jus gegaard, romige aardappelpuree en ratatouille  € 7,95   

10. Nasi goreng gevuld met veel groentes waarbij roedjak van kip en gebakken uitjes  € 6,95  

  

 Ambachtelijk bereide goed gevulde soepen:      

1. Tomatensoep € 1,50    

2. Groentesoep € 1,50  

3. Kippensoep € 1,50  

4. Uiensoep  € 1,50  

5. Kerriesoep € 1,50  

 

Desserts ambachtelijk bereid door onze patissier:   

1. Advocaat bavaroise met slagroom € 1,50  

2. Cappuccino bavaroise met slagroom € 1,50  

3. Aardbeien bavaroise met slagroom € 1,50  

4. Yoghurt kersen bavaroise met slagroom € 1,50  

5. Bosvruchten bavaroise met slagroom € 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:  

• Gebraden procureur gevuld met Gyros gehakt, gebakken krieltjes met kool kerrie   

• Zwitserse geschnetzels van kipreepjes geserveerd met romige aardappelpuree en worteltjes   

• Stamppot rode kool met gebakken ui ringen, gebraden verse worst en jus   

• Saltimbocca van varkensfilet, salie, rauwe ham, rode wijnsaus, aardappelpuree en broccoli 

• Gebakken pangasiusfilet met dillesaus, gebakken aardappels en Hollandse salade  


