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Vriesvers

Soepen

• Stoofvlees met rodekool en aardappel puree

• Tomatensoep met ballen

Per stuk €

1,50

• Pasta met gehakt en een tomaten-groentensaus

• Boschampignonsoep met kip

Per stuk €

1,50

• Gehaktbal met snijboontjes en gekookte aardappelen
• Runderstooflap met bloemkool en gekookte aardappelen

• Kipblokjes in kerriesaus, doperwten en rijst

• Hutspot met stukjes spek en een gehaktbal

• Aspergesoep met ham

• Bloemkoolsoep met spek

• Pompoensoep met honing en kip

Per stuk €

Per stuk €
Per stuk €

1,50
1,50
1,50

• Zuurkoolstamp met spek en stoofvlees
• Andijviestamp met spek en hachee

• Tongfilet met witte wijnsaus, spinazie en aardappelpuree
• Braadworst met boontjes en gebakken aardappelen
• Paella met kip en garnalen

• Vis-stoofpotje met tuinkruidensaus, gestoofde prei en
aardappelpuree

• Kippenbout met dij, appelmoes en gebakken aardappelen
• Kipragout met worteltjes en gestoomde rijst

• Risotto met stukjes spek, champignons, oude kaas en een
tuinkruiden roomsaus

• Hamburger met warme curry saus, gebakken ui en gebakken
aardappelen
• Kip mozzarella met spinazie en aardappel puree
• Tartaar met spinazie en gekookte aardappelen

Per stuk € 4,25

Desserts
• Chocolademousse met vanillesaus
• Aardbeien bavarois

• Vanillepudding met fruit

2,50
€ 2,50
€ 2,50
€
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Bij alle vlees, vis en vegetarische gerechten kunt u een vrije keuze
maken van groenten, warme sauzen en aardappel of pasta bij gerechten. Alle maaltijden wegen standaard ± 500 gram en dienen met een
minimale afname van 3 maaltijden besteld te worden. Wenst u een
grotere maaltijd van ± 700 gram, dan wordt er boven op de standaard
prijs € 1,80 extra gerekend. Dagvers worden de maaltijden bij u geleverd. Gemakkelijk stapelbaar voor in de koelkast en vriezer en eenvoudig in de oven of magnetron op te warmen.

*Alle gerechten zijn incl. groenten en aardappel of pasta gerecht
(zie hiernaast voor een ruime keuze).

Uw dinnerpakket bestaat uit 5 of 7 maaltijden die wij voor u samenstellen. De dinerpakketten worden vers bereid en bij u thuis bezorgd.
Doordat de pakketten stapelbaar zijn, zijn ze makkelijk te bewaren in
uw diepvries of koelkast.

Dagverse maaltijden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varkensfilet stroganoff
Shoarma reepjes
Babi pangang
Tagliatelle met kip
Schnitzel met gebakken ui
Krokant gebakken speklap
Varkensprocureur
Groenten omelet met tuinkruiden
Gebakken grote garnalen met tomaten – knoflooksaus
Kipreepjes met tomatensaus en perzik

Per stuk €

4,00

• Hollandse roerbak met gehaktballetjes, Hollandse groenten
en gebakken aardappelen
€ 4,50
• Italiaanse roerbak met varkensreepjes, Italiaanse groenten
en pasta
€ 4,50
• Mexicaanse roerbak met gehakt, Mexicaanse groenten
en rijst

€

4,50

• Thaise roerbak met garnalen, oosterse groenten
en rijst

€

4,50

• Maaltijd-salade met spek en ei, tuinkruidendressing en
aardappelsalade

€

• Maaltijd-salade met kaas en ham, yoghurtdressing en
aardappelsalade

4,50

€

• Maaltijd-salade met gerookte kip, mango en een
bosvruchtendressing en pasta

4,50

€

• Maaltijd-salade met tonijn, olijven, boontjes en
gekookt ei met een tuinkruiden dressing

4,50

€

• Maaltijd-salade met Surimi krab, ei, kappertjes en een
cocktail-dressing

4,50

€

4,50

Maaltijd-salade

Voor maar € 20,00 in de week heeft u al 5 maaltijden
of 7 maaltijden voor maar €

Roerbak

28,00

Bijgerechten

Groenten
• Snijboontjes
• Rode kool met stukjes appel
• Bloemkoolroosjes
• Hollandse groenten mix
• Appelmoes

•
•
•
•
•

Aardappel
• Huisgemaakte puree
• Gekookte aardappelen

• Gebakken aardappelen
• Rijst

Gestoomde broccoli
Spinazie a la crème
Erwtjes en worteltjes mix
Gestoomde worteltjes
Stoofpeer

