Bestellijst herfst vast assortiment (normaal)
Klant
Besteldatum
Plaats
E-mail
Telefoon
Leverdatum

EMG - , telefoon:

Weeknr.:

Hoe kunt u een bestelling plaatsen?
•
•
•

Vul deze menukaart in, geef aan welke week en dag u de bestelling bezorgd wilt krijgen
en lever de menukaart in bij uw bezorger
U kunt deze menukaart tot uiterlijk 1 week voor bezorging inleveren bij uw bezorger
Alle getoonde prijzen zijn verkoopadviesprijzen. Deze prijzen kunnen per lokale contactpersoon iets van
elkaar verschillen, maar zullen nooit hoger dan de getoonde prijzen liggen.

Hoofdgerechten
Hoofdgerecht
Runderlapje met jus, gekookte
aardappelen, snijbonen
Boeuf stroganoff met witte rijst en
sperziebonen
Babi ketjap, mihoen goreng (v)

Prijs
Stuks
€ 7,59

€ 7,59

1029

Kipfilet met jus, gekookte aardappelen,
wortelen met peterselie
Rundersaucijsje met jus, aardappelpuree
persillade, rode bieten (v)
Kippendijstukjes in satésaus,
bami goreng
Rundercarré met kruidenjus,
aardappelpuree, rode kool met appel
Twentse gehaktbal met jus, gekookte
aardappelen, bloemkool à la crème (v)
Kip pilav met perzik, kruidenrijst met
doperwten
Spareribs, aardappelpuree persillade,
andijvie à la crème (v)
Volkoren penne carbonara schotel met
kip, spekjes en prei (v)
Kipgehakt cordon bleu met jus, gekookte
aardappelen, snijbonen
Ajam pangang, nasi goreng

1030

Runderhachee, stamppot hutspot

€ 6,99

1032
1034

Varkensslavink met jus, gekookte
€ 6,99
aardappelen, doperwten
Vegetarische foe yong hai, mihoen goreng € 6,39

1035

Spaghettischotel bolognese

Nr.
1001
1006
1009
1011
1013
1014
1017
1018
1019
1021
1025
1028

€ 7,59
€ 6,99

€ 6,99
€ 6,39
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99
€ 7,59
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99

€ 6,99

Nr.
Hoofdgerecht
1055 Gebakken lekkerbekje met jus, gebakken
aardappelen, wortelen met doperwten
1082 Kalkoenhaasje met tomaat-tijmjus,
aardappelpuree, broccoli à la crème
1088 Gemarineerde kipdrumsticks, gekookte
aardappelen, wortelen met peterselie
1121 Veg. bloemkoolcurry, bulgur met
boerenkool en abrikoos
1122 Ambachtelijke rookworst jus, stamppot
boerenkool (v)
1123 Erwtenmaaltijdsoep met spekjes (v)

Prijs
Stuks
€ 6,99

1124 Gevulde kipfilet roomkaas en kerriesaus,
volkoren rijst, gemengde groente
1125 Twentse gehaktbal met jus, stamppot
zuurkool (v)
1126 Tongschar-zalmrol met botersaus,
aardappelpuree, sperziebonen
1127 Victoriabaars met Thaise vissaus,
pastaschelpjes met pesto
1128 Varkenshaasoester met pestoroomsaus,
gebakken rostiko's, gemengde groente
1129 Varkensbeenhammetje mosterdjus,
gebakken aardappelen, broccoli
1130 Kip tandoori, kruidenrijst met doperwten

€ 7,59

1131 Varkensschnitzels met jus, gebakken
kriel met spek en ui, sperziebonen
1132 Rundersukade met jus, gekookte
aardappelen, rode kool met appel
1133 Veg. stoofpotje met paddenstoelen,
pastaschelpjes met pesto
1134 Runderhachee, gekookte aardappelen,
rode bieten

€ 6,99

Een gerecht met een (v) bevat varkensvlees

Eten met gemak bestellijst verse gerechten (zonder dieet)

€ 7,59
€ 7,59
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,39

€ 6,99
€ 7,59
€ 7,59
€ 7,59
€ 7,59
€ 6,99

€ 7,59
€ 7,59
€ 6,99

Nr.
1038

Hoofdgerecht
Rundergehaktbal met jus, gebakken
aardappelen, sperziebonen
Heekfilet met wittewijnsaus, puree
persillade, wortelen met peterselie
Rundercarré met kruidenjus, gekookte
aardappelen, spinazie à la crème
Twentse gehaktbal met jus,
aardappelpuree, snijbonen (v)
Kippendijstukjes in satésaus,
nasi goreng
Kipfilet met jus, witte rijst, wokgroenten

Prijs
Stuks
€ 6,39

Rundersaucijsje met jus, gebakken
aardappelen, spinazie à la crème
Babi pangang met bami goreng (v)

€ 6,99

Varkenssaucijsje met mosterdjus,
gebakken aardappelen, bloemkool
Gebakken kibbeling met jus,
aardappelpuree, broccoli
Runderlapje met jus, aardappelpuree,
rode kool met appel

€ 6,39

1070

Gehaktballetjes in satésaus, gebakken
aardappelen, sperziebonen

€ 6,39

1097

Rundergehaktbal met jus,
aardappelpuree, doperwten
Spareribs, gebakken aardappelen,
broccoli (v)
Runderrendang, kruidenrijst met
doperwten
Rundercarré met kruidenjus, gekookte
aardappelen, bloemkool

€ 6,39

1044
1045
1048
1049
1052
1053
1054
1063
1065
1066

1098
1099
1101

1103
1104

€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,39
€ 7,59

€ 6,99

€ 6,99
€ 7,59

€ 7,59
€ 7,59
€ 6,99

Boeuf stroganoff, gebakken aardappelen, € 7,59
snijbonen
Rundercarré met kruidenjus, gebakken
€ 6,99
aardappelen, bloemkool à la crème

Nr.
Hoofdgerecht
1105 Rundersaucijsje met jus, stamppot
hutspot (v)
1106 Runderboomstammetje met jus, puree
persillade, gemengde groenten
1110 Gevulde kipfilet met roomkaas en
kerriesaus, gebakken röstiko’s, broccoli
1112 Kalkoenhaasje tomaat-tijmjus, gebakken
aardappelen, wortelen peterselie
1114 Kipboomstammetje met jus,
aardappelpuree, andijvie à la crème
1115 Kip pilav met perzik, rijst met linzen en ui

Prijs
Stuks
€ 6,99

1116 Vegetarisch stoofpotje prei en bataat,
pastaschelpjes met pesto
1117 Rundercurry met spinazie, rijst met
linzen en ui
1120 Varkensfiletlapje tomaat-tijmjus,
gekookte aardappelen, snijbonen
1135 Rundersaucijsje met jus, stamppot
zuurkool (v)
1136 Varkensslavink met jus, gebakken
aardappelen, witte kool à la crème
kruiden
1137 Victoriabaars met Thaise vissaus,
aardappelpuree, wortelen met
doperwten
1138 Gemarineerde kipdrumsticks, volkoren
rijst, witte kool à la crème kruiden
1139 Speklapje met jus, stamppot boerenkool
(v)
1140 Kip gehakt cordon bleu met jus,
gekookte aardappelen, koolraap
1141 Varkenshaasoester pestoroomsaus,
gekookte aardappelen, prei à la crème
ham
1142 Tongschar-zalmrol met botersaus,
aardappelpuree en spinazie à la crème
1143 Kip tandoori, bulgur met boerenkoolabrikoos

€ 6,99

Een gerecht met een (v) bevat varkensvlees

Eten met gemak bestellijst verse gerechten (zonder dieet)

€ 6,99
€ 7,59
€ 7,59
€ 6,99
€ 6,99

€ 6,39
€ 7,59
€ 6,99
€ 6,99

€ 7,59

€ 7,59
€ 6,99
€ 6,99
€ 7,59

€ 7,59
€ 6,99

Voor-, bij- & nagerechten
Nr.
7001
7002
7003
7004
7005
7008
7009
7014
7015
Nr.
8001
8002
8003
Nr.
8004
8005
8006
Nr.
8007
8008
8009

Soep €1,36
Heldere kippensoep
Heldere boerengroentesoep (v)
Heldere uiensoep
Heldere juliennesoep
Gebonden tomatensoep (v)
Gebonden mosterdsoep
Gebonden goulashsoep
Gebonden currysoep met kip
Gebonden champignonsoep
Salade €1,36
Huzarensalade
Rundvleessalade
Zalmsalade
Fruit op siroop €0,94
Fruitcocktail op siroop
Stoofpeertjes op siroop
Perzikschijfjes op siroop
Rauwkost €0,94
Rauwkost farmer-salade
Rauwkost witte koolmix
Rauwkost Oosterse mix

Stuks

Stuks

Stuks

Nr.
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8017
8018
8019
8020
8025
8026
Nr.
8022
8023
8024

Nagerecht €1,05
Vla-dessert vanille
Vla-dessert chocolade
Vla-dessert banaan
Yoghurt naturel
Vruchtenyoghurt
Yoghurt roomdessert
Chapeau kwark vanille
Vla-dessert appeltaart
Rijstepap ongezoet
Griesmeelpap ongezoet
Vla-dessert karamel hopjes
Custardpap ongezoet
Fruit €0,94
Appel
Sinaasappel
Peer

Stuks

Een gerecht met een (v) bevat varkensvlees

Eten met gemak bestellijst verse gerechten (zonder dieet)

Stuks

Stuks

