
Assortiment maaltijden week 9 en 10: woensdag 2 maart t/m zaterdag 12 maart

Oosters vlees Rauwkost en salades

Javaanse kipschotel 100 gram 1,55€         Bistro salade 100 gram 1,45€        

Babi pangang 100 gram 1,45€         Kerrie ananas salade 100 gram 1,45€        

Couscous salade met kip 100 gram 1,45€        

Huzarensalade 100 gram 0,99€        

Pasta-, en Rijstgerechten

Maaltijdsalades

Noedels goreng 100 gram 1,35€         

Macaroni 100 gram  €        1,20 Ceasar salade per stuk 6,95€        

Salade met geitenkaas per stuk 7,50€        

Hollands vlees

Toetje 

Grootmoeders gehaktbal 100 gram  1,45€         

Gebakken speklapjes 100 gram  1,55€         Bastogne dessert per stuk 1,95€        

Stooflapjes in jus 100 gram  1,95€         Witte chocolademousse per stuk 1,95€        

Hachee 100 gram  1,70€         

Varkenshaas in romige mosterdsaus 100 gram  1,90€           Kant & klare menu's

Aardappel-/groentengerechten Kip pilav met perzik en rijst per portie 7,25€        

Kip gyros met couscous en tomatensaus per portie 7,25€        

Aardappelpuree 100 gram  1,20€         Varkenshaas met aardappel en gemengde groenten per portie 7,50€        

Andijviestamppot 100 gram  1,20€         Biefreepjes in pepersaus met aardappel en groenten per portie 7,95€        

Gemengde groenten 100 gram  1,50€         Spaghetti bolognese per portie 7,25€        

Boerenaardappel met spek 100 gram  1,20€         Gebraden gehaktbal met andijviestamppot en jus per portie 7,25€        

Aardappelgratin 100 gram  1,20€         Kip schnitzel met kriel en erwtjes-worteltjes per portie 7,25€        

Rode kool 100 gram  1,20€         Varkensrollade met bospaddestoelensaus puree en groenten per portie 7,25€        

Heilbotfilet in romige vissaus met puree, wortel en broccoli per portie 9,50€        

Soepen Zalm in wittewijnsaus met tagliatelle en spinazie per portie 9,50€        

Lasagne per 100gr 1,45€        

Kerriesoep met appel 0,5 / 1 Liter 3,75€         6,50€                 

paprikasoep met gerookte kip 0,5 / 1 Liter 3,95€         5,95€                 

Wij werken met verse ingrediënten en produceren een beperkte oplage maaltijden om de versheid te garanderen .  
We kunnen dan ook niet garanderen dat ons gehele assortiment maaltijden ten alle tijden voorradig is.

Wilt u zeker zijn van een bepaalde maaltijd, bestel deze dan telefonisch of via onze website aan het begin van de week. 
Bedankt voor uw medewerking!


