
 

Dinsdag bezorging week 26 / 29 juni 

    Naam:             

   

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

 

    Besteloverzicht week 26 / menu’s dinsdag 29 juni 2021  

1. Overvolle hartige taart met zoete aardappel, paprika, courgette, aubergine, feta, ricotta en salademix € 7,95 √ 

2. Zomers zuurkool stampotje met ananas, gebakken spekjes en gehaktbal met jus € 6,95 

3. Zacht gegaarde beenham met romige mosterdsaus, gebakken aardappels en Amerikaanse koolsalade € 7,95  

4. Gebakken speklap met jus waarbij een stamppot rode bieten met gebakken appeltjes € 6,95  

5. Nasi goreng met gehaktballetjes in satésaus waarbij atjar geserveerd wordt € 6,65 

6. Gepocheerde kabeljauwfilet met dille vissaus, geroosterde bospeen en gekookte krieltjes € 7,95 

7. Spaghetti met vegetarische Bolognese saus met courgette, wortel, knolselderij paprika garnituur en basilicum € 6,95 √ 

8. Italiaans stoofpotje van zacht gegaard rundvlees in witte wijn met romige aardappelpuree en ratatouille € 7,95 

9. Penne pasta met gebakken zalm, basilicum saus, tomaatjes, doperwten en geroosterde courgettes € 7,95 

10. Ierse stoofschotel van gehakt in saus met spekjes, uitjes en port, knolselderij, wortel en aardappelpuree € 6,95  

    
    Soepen:   

1. Surinaamse pindasoep € 1,75 √ 

2. Hollandse groentesoep met gehaktballetjes € 1,75    

3. Toscaanse tomatensoep met basilicum € 1,75  √ 

4. Kippenbouillon met vermicelli en kipsoepballetjes € 1,75 

5. Gebonden ossenstaartsoep  € 1,75   

     

    Desserts: 

    1. Passievruchten bavaroise met slagroom € 2,00 

    2. Blueberry cheesecake met slagroom € 2,00 

    3. Frambozen bavaroise met slagroom € 2,00 

    4. Sinaasappel bavaroise met slagroom € 2,00 

    5. Panna cotta bavaroise met slagroom € 2,00 

    6. Brownie karamelrots € 2,00 

    7. Zakje haver cranberry koekjes € 2,00  

     

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

• Zomers zuurkool stampotje met ananas, gebakken spekjes en gehaktbal met jus  

• Nasi goreng met gehaktballetjes in satésaus waarbij atjar geserveerd wordt    

• Ierse stoofschotel van gehakt in saus met spekjes, uitjes en port, knolselderij, wortel en aardappelpuree  

• Spaghetti met vegetarische Bolognese saus met courgette, wortel, knolselderij paprika garnituur en basilicum  

• Gebakken speklap met jus waarbij een stamppot rode bieten met gebakken appeltjes 

    

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

• Zacht gegaarde beenham met romige mosterdsaus, gebakken aardappels en Amerikaanse koolsalade 

• Italiaans stoofpotje van zacht gegaard rundvlees in witte wijn met romige aardappelpuree en ratatouille  

• Gepocheerde kabeljauwfilet met dille vissaus, geroosterde bospeen en gekookte krieltjes 

• Nasi goreng met gehaktballetjes in satésaus waarbij atjar geserveerd wordt  

• Penne pasta met gebakken zalm, basilicum saus, tomaatjes, doperwten en geroosterde courgettes   

 

Vrijdag bezorging week 26/ 2 juli 

 

 

 

    Besteloverzicht week 26 / menu’s vrijdag 2 juli 2021  

1. Quiche met Italiaanse kazen waarbij een frisse salademix met dressing geserveerd wordt € 7,95 √ 

2. Geroosterde kipsaté met pindasaus, witte rijst en sambal goreng boontjes € 7,95 

3. Gebakken gehaktsteak met geroosterde courgette, aardappel, paprika en ui met bbq saus € 7,95 

4. Procureurrollade gevuld met gehakt en pruimen waarbij jus, gekookte aardappels en bloemkool met kaassaus € 6,95 

5. Eenpans gerecht van chili con carne met gekookte rijst, geraspte kaas, zure room en tortilla chips € 6,95 

6. Gebakken cordon bleu met jus, gekookte aardappeltjes en kool kerrie met ananas € 6,95 

7. Huisgemaakte visgratin met asperges, romige witte wijnsaus, aardappelschijfjes en geraspte kaas € 7,95 

8. Mac cheese, een macaronischotel met cheddar kaassaus en ham waarover geraspte kaas € 6,65 

9. Gebakken zalm met viskruiden waarbij remouladesaus, gebakken aardappels en slasoorten met dressing € 7,95 

10. Bami rames, gebakken bami met sambal goreng tempeh en orak arik van krokante spitskool en roerei  € 6,95 √ 

 

Soepen:    

1. Surinaamse pindasoep € 1,75 √ 

2. Hollandse groentesoep met gehaktballetjes € 1,75    

3. Toscaanse tomatensoep met basilicum € 1,75 √ 

4. Kippenbouillon met vermicelli en kipsoepballetjes € 1,75 

5. Gebonden ossenstaartsoep € 1,75   

 

Desserts:  

    1. Passievruchten bavaroise met slagroom € 2,00 

    2. Blueberry cheesecake met slagroom € 2,00 

    3. Frambozen bavaroise met slagroom € 2,00 

    4. Sinaasappel bavaroise met slagroom € 2,00 

    5. Panna cotta bavaroise met slagroom € 2,00 

    6. Brownie karamelrots € 2,00 

    7. Zakje haver cranberry koekjes € 2,00 

 

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

• Bami rames, gebakken bami met sambal goreng tempeh en orak arik van krokante spitskool en roerei   

• Procureurrollade gevuld met gehakt en pruimen waarbij jus, gekookte aardappels en bloemkool met kaassaus  

• Eenpans gerecht van chili con carne met gekookte rijst, geraspte kaas, zure room en tortilla chips  

• Gebakken cordon bleu met jus, gekookte aardappeltjes en kool kerrie met ananas  

• Mac cheese, een macaronischotel met cheddar kaassaus en ham waarover geraspte kaas     

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

• Geroosterde kipsaté met pindasaus, witte rijst en sambal goreng boontjes  

• Gebakken zalm met viskruiden waarbij remouladesaus, gebakken aardappels en slasoorten met dressing  

• Gebakken gehaktsteak met geroosterde courgette, aardappel, paprika en ui met bbq saus 

• Huisgemaakte visgratin met asperges, romige witte wijnsaus, aardappelschijfjes en geraspte kaas  

• Procureurrollade gevuld met gehakt en pruimen waarbij jus, gekookte aardappels en bloemkool met kaassaus  


