
 
 

 

 

Dinsdag bezorging week 40 
  

    Naam:   

      

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

 

    Besteloverzicht week 40 / menu’s dinsdag 29 september 2020 

1. Zacht gegaarde runderhachee met een stamppot hutspot € 7,95 

2. Witlof schotel met kip, kerrie saus en romige aardappelpuree gegratineerd met kaas € 6,95 

3. Pittige lasagne met paddenstoelen met daarbij een frisse slamix met dressing € 6,95 (ook vegetarisch) 

4. Gebraden gehaktbal met jus, gebakken aardappels en sperziebonen met spekjes € 6,95  

5. Viskoekje van kabeljauw met tomatensaus, witte rijst en doperwten € 7,95 

6. Gebakken gepaneerde speklap met jus en stamppot rode bieten met appeltjes € 6,95 

7. Macaronischotel met geruld gehakt, macaronigroentes, roerei en ketchup € 6,95  

8. Gebraden gehaktbrood met jus met gekookte aardappels en spitskool met een vleugje kerrie € 6,95 

9. Zacht gegaarde rundersukade in rode wijnsaus, romige aardappelpuree en ratatouille € 7,95  

10. Rijstschotel met kip, roerei, nasigroentes en satésaus € 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: 

• Witlof schotel met kip, kerrie saus en aardappelpuree gegratineerd met kaas  

• Pittige lasagne met paddenstoelen met daarbij een frisse slamix met dressing  

• Gebraden gehaktbal met jus, gebakken aardappels en sperziebonen met spekjes  

• Gebakken gepaneerde speklap met jus en stamppot rode bieten met appeltjes  

• Macaronischotel met geruld gehakt, macaronigroentes, roerei en ketchup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag bezorging week 40 

 

 

 

 

Besteloverzicht week 40 / menu’s vrijdag 2 oktober 2020 

1.  Gebakken zalm met kruidenboter, gebakken aardappels en worteltjes met peterselie en honing € 7,95  

2.  Veluwse hertenpeper met romige aardappelpuree met rode kool met appeltjes € 6,95  

3.  Gebakken kipfilet cordon bleu met jus, gebakken krieltjes en doperwten/wortel mix € 6,95  

4.  Stamppot boerenkool met een ambachtelijke rookworst en jus € 6,95  

5.  Nasi goreng met babi ketjap en sambal goreng ei en kroepoek € 7,95   

6.  Mac Cheese, een macaronischotel met ham en kaas en een frisse komkommer/tomaten salade € 6,95 

7.  Gebraden houthakkersteak met jus, rode bietjes en gekookte aardappels € 6,95  

8.  Stamppot hutspot met zacht gegaarde runderhachee € 7,95  

9.  Gebakken kippenlevers, gebakken ui, spek, Madeirasaus, gebakken aardappels en sperziebonen € 7,95  

10. Gepocheerde kipfilet met tomaten-basilicumsaus en penne pasta met courgette, tomaat en tuinerwten  € 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: 

• Gebakken kipfilet cordon bleu met jus, gebakken krieltjes en doperwten/wortel mix  

• Stamppot boerenkool met een ambachtelijke rookworst en jus  

• Nasi goreng met babi ketjap en sambal goreng ei en kroepoek  

• Gebraden houthakkersteak met jus, rode bietjes en gekookte aardappels  

• Stamppot hutspot met zacht gegaarde runderhachee  

 

 


