Dagverse
Hollandse keuken

Klein

Middel

(400 gram)

(500 gram)

€ 5.50

€ 6.50

1. Stamppot zuurkool,
met gehakt en ananas.
2. Stamppot raapstelen
met gebakken speklap blokjes
3. Stamppot paksoi, met
gehaktballetjes in zoete saus
4. Stamppot andijvie,
met verse worst
5. Bloemkool, varkenslapje,
gekookte aardappelen
6. Snijboontjes, gekookte
aardappelen en stoofvlees
7. Spinazie met ei, gekookte
aardappelen en een slavink
8. Rode bietjes, gekookte
aardappelen en speklapje
9. Kabeljauwfilet met worteltjes,
puree en Hollandaisesaus *
10. Spitskool,
met stoofvlees en puree
11. Gebakken krieltjes, met
doperwtjes en een schnitzeltje

Ovenschotels

Maaltijden
Oosterse keuken

Klein
(400 gram)
€ 5.50

Middel
(500 gram)
€ 6.50

Klein
(400 gram)
€ 5.50

Middel
(500 gram)
€ 6.50

Klein
(400 gram)
€ 5.50

Middel
(500 gram)
€ 6.50

15. Gehaktballetjes in
zoete pangang saus
met bami, nasi of rijst
16. Kipsaté in sesam saus
met bami, nasi of rijst
17. Kipfilet met rijst en
kerrie saus

Italiaanse keuken
18. Ovenverse lasagne
19. Spaghetti met runder
gehakt en tomatensaus
20. Tricolore pasta
carbonara met spekjes

Week aanbiedingen
Maart

Klein

Middel

(400 gram)

(500 gram)

€ 5.50

€ 6.50

12.Prei gehakt schotel
13.Pastaschotel met spinazie en
kip in een romige saus
14. Witlof schotel, met ham, kaas
en aardappelschijfjes

* = + € 1.00
Bestel wijze:
dinsdags bestellen voor bezorging vrijdag.
vrijdags bestellen voor bezorging dinsdag.
Wij bezorgen op:
O DINSDAG en O VRIJDAG tussen 16.00 – 18.00 uur.
Zet een kruisje bij uw voorkeur.
datum bezorging .…… - ……. - 2019

Week 10 (4 t/m 9 mrt)
Hutspot met een
balletje
Met een ‘halfom’
gehaktballetje en jus
Week 11 (11 t/m 16 mrt)
Spekpotje
met een gestoofd
speklapje, uien en saus
Week 12 (18 t/m 23 mrt)
Boeuf Bourguignon
met rode wijn en
worteltjes
Week 13 (25 t/m 30 mrt)
Abrahams
mosterdschotel
procureur en courgette

Compleet maken
Rauwkost

€ 1,25

Eigengemaakt Soepen:
Groentesoep
Gehaktbal met gefruite
uitjes

per persoon
€ 2.75
Per stuk
€ 1.75

Naam
Bezorg adres
Telefoon nummer

Kuenen, keurslager
Dorpsstraat 66 Ruurlo - 0573 451 337
info@kuenen.keurslager.nl
www.kuenen.keurslager.nl
Menu lijst MAART 2019

