Geachte Keurslager Culinaire Maaltijden klant,
Wanneer u kiest voor onze maaltijden verzorging, kunt u hier de informatie lezen.
Onze keukenprinsessen zijn Rolande, Ann, Aafke en Esther. Zij koken met plezier voor u met
verse ingrediënten en afgestemd op het seizoen, voornamelijk de Hollandse keuken, maar
ook Italiaans en oosters. Van hutspot met hachee, bruine bonen met karnemelkspeksaus,
pannenkoeken met spek, zuurkool schotel met worst als ook Italiaanse lasagne en pasta,
witlofschotel met ham & kaas en nasi met gehaktballetjes of kipsaté.
‘Voor elk wat wils’. Wekelijks is er keuze uit 11 hoofdgerechten, 3 soepen, rauwkost salades
en heerlijke nagerechten.
Onze menulijsten zijn van maandag t/m zondag. Deze kunt u ook inzien op onze website:
https://kuenen.keurslager.nl/home/catering/maaltijden-uit-eigen-keuken/

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers van ‘Tafeltje Dekje’. De maaltijden en
bijgerechten worden koud geleverd en in koelboxen vervoerd. U hoeft de maaltijden alleen
even op te warmen in de magnetron, oven of pan.
Er wordt bezorgd op dinsdag en zaterdag, tussen 09.30 – 11.00 uur.
Wanneer u de deur niet open kunt doen, kunt u ervoor kiezen om een koelbox bij de
voordeur te plaatsen, zodat de bezorgers de maaltijden daarin plaatsen. U kunt de menulijst
voor de volgende week in de koelbox leggen, of meegeven aan de chauffeur.
Ook kunt u vlees en vleeswaren, bijvoorbeeld een stukje leverworst, grillworst of gesneden
rosbief bestellen, dit schrijft u dan gewoon op menulijst.
U geeft op de menulijsten zelf aan welke portie grootte u wilt bestellen.
Maaltijd keuze: O Klein
Maaltijd
Klein
Middel
Groot

Prijs
€ 6.25
€ 6.95
€ 7.95

Maaltijd
met vis

+ € 1.10

O Middel
250 gram
400 gram
500 gram

Bezorging
Bezorging

O Groot

Aanvulling
Soep
Rauwkost
Nagerecht
Luxe nagerecht
dorp Ruurlo
buiten Ruurlo

Prijs
€ 1.60
€ 1.30
€ 1.35
€ 1.85
€ 3.20
€ 5.25

U ontvangt een factuur van de geleverde maaltijden aan het begin van de nieuwe maand.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet, Rolande, Ann en Esther
Telefoon: 0573 451 337
Kuenen, keurslager Dorpsstraat 66 Ruurlo
e-mail: info@kuenen.keurslager.nl
2022-3

website: www.kuenen.keurslager.nl

