Dagverse
Hollandse keuken

Klein

Middel

(400 gram)

(500 gram)

€ 4.98

€ 5.98

1. Stamppot zuurkool, ananas
spekjes, gebakken speklapje
2. Stamppot raapstelen met
gehaktballetjes
3. Gebakken krieltjes,
sperziebonen, kipschnitzel
4. Stamppot ruccola, spekjes,
zongedroogde tomaat,
pijnboompitjes
5. Spitskool met een vleugje kerrie
puree, verse worst
6. Bloemkool, aardappelgratin,
varkenslapje
7. Snijboontjes, gekookte
aardappelen, stoofvlees
8. Spinazie a la creme met ei,
gekookte aardapelen, slavink
9. Rode bietjes, gekookte
aardapelen, hachee
10. Kabeljauwfilet met een vissaus
worteltjes en puree
11. Doperwten, gebakken
aardappeltjes, cordon bleu

Ovenschotels

Italiaanse keuken

Middel
(500 gram)
€ 5.98

Klein
(400 gram)
€ 4.98

Middel
(500 gram)
€ 5.98

Klein
(400 gram)
€ 4.98

Middel
(500 gram)
€ 5.98

aantal

Per stuk

19. Spaghetti met
rundergehakt en
tomatensaus
20. Tricolore pasta met
spinazie, spekjes
en kaas

week aanbiedingen
mei
Klein

Middel

(400 gram)

(500 gram)

€4 .98

€ 5.98

Bestel wijze:
dinsdags bestellen voor vrijdag (svp voor 18.00 uur)
vrijdags bestellen voor dinsdag (svp voor 18.00 uur)
Wij bezorgen Gratis op O dinsdag en O vrijdag tussen
10.00 – 12.00 uur. Zet een kruisje bij uw voorkeur.

Telefoon nummer

Klein
(400 gram)
€ 4.98

18. Oven verse lasagne

U kunt ook uw gesneden vleeswaren, kaas en uw vlees
bestelling met de maaltijden GRATIS laten bezorgen.

Bezorg adres

Oosterse keuken
15. Gehaktballetjes in
ketjapsaus.
met bami /nasi of rijst
16. Kipsate in pinda saus
met bami /nasi of rijst
17 Kipkerrie met rijst
en doperwten

12. Preigehakt schotel;
prei, gehakt en gratin
13. Siepeltjespot, gehakt, ui en
puree
14. Rundvleesschotel, bloemkool,
broccoli en aardappelschijfjes

Naam

Maaltijden

Week 18 (1 t/m 6 mei)
Popeye schotel
tagliatelle, spinazie en brie
Week 19 (8 t/m 13 mei)

Raapstelen stamppot
met runder stoofvlees
Week 20 (15 t/m 20 mei)
Chili con pollo met kip,
mais en bonen
Week 21 (22 t/m 27 mei)

Asperge ham schotel
met krieltjes en gekookt ei

Week 22 (29 mei t/m 3 juni)
Oosterse stamppot,
met paksoi, kokosmelk en
atjar en chinese kool

Compleet maken
Soep, eigengemaakt van
echte bouillon
Rauwkost

€ 1.75
€ 1.25
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