Bestellijst herfst vast assortiment (ZTZ)
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
Als u 4 of meer hoofdgerechten bestelt, bezorgen we uw bestelling gratis thuis
U kunt deze menukaart tot uiterlijk 1 week voor bezorging inleveren bij uw bezorger
Op het etiket van de maaltijd vindt u een eenvoudige bereidingswijze voor uw maaltijd
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
Nr.
2001
2006
2007
2008
2009
2014
2017
2020
2022
2023
2025

2082
2084

Hoofdgerecht
Runderlapje met jus, gekookte
aardappelen, snijbonen
Rundergehaktbal met jus, gekookte
aardappelen, spinazie à la crème
Kipfilet met jus, gekookte aardappelen,
wortelen met peterselie
Rundersaucijsje met jus, aardappelpuree
met persillade, rode bieten (v)
Rundercarré met kruidenjus,
aardappelpuree, rode kool met appel
Varkensslavink met jus, gekookte
aardappelen, doperwten
Gebakken lekkerbekje met jus,
aardappelpuree, wortelen met peterselie
Kippendijstukjes in satésaus, bami
goreng
Ajam pangang, nasi goreng

Prijs
Stuks
€ 7,59

Vegetarische foe yong hai,
bami goreng
Spaghettischotel bolognese

€ 6,39

Kalkoenhaasje tomaat-tijmjus,
aardappelpuree, broccoli à la crème
Boeuf stroganoff, witte rijst,
sperziebonen

€ 7,59

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

€ 6,99

€ 7,59

Nr.
Hoofdgerecht
2085 Varkensslavink met jus, gebakken
aardappelen, bloemkool
2086 Gemarineerde kipdrumsticks, gekookte
aardappelen, wortelen met peterselie
2090 Twentse gehaktbal met jus, gebakken
aardappelen, wortelen en doperwten (v)
2091 Kipboomstammetje met jus, gebakken
aardappelen, sperziebonen
2092 Gemarineerde kipdrumsticks, gebakken
aardappelen, sperziebonen
2093 Ambachtelijke rookworst met jus,
stamppot hutspot (v)
2095 Tongschar-zalmrol met botersaus,
aardpuree, broccoli
2096 Veg. bloemkoolcurry, bulgur met
boerenkool-abrikoos
2097 Erwtenmaaltijdsoep met spekjes (v)

Prijs
Stuks
€ 6,99

2098 Speklapje met jus (v), stamppot
boerenkool
2099 Varkenshaasoester met pestoroomsaus,
gebakken aardappelen, gemengde
groente
2100 Rundercarré met kruidenjus, stamppot
hutspot
2101 Runderrendang, kruidenrijst met
doperwten

€ 6,99

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

€ 7,59

€ 6,99
€ 7,59

Een gerecht met een (v) bevat varkensvlees

Bekijk de voor-, bij- en nagerechten op de achterzijde >

Eten met gemak bestellijst verse gerechten (zonder toegevoegd zout – ZTZ)

Voor-, bij- & nagerechten
Nr.
7201
7202
7203
7204
7205
7208
7209
7214
7215
Nr.
8004
8005
8006
Nr.
8022
8023
8024

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
Fruit op siroop €0,94
Fruitcocktail op siroop
Stoofpeertjes op siroop
Perzikschijfjes op siroop
Fruit €0,94
Appel
Sinaasappel
Peer

Aantal

Aantal

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

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

Stuks

Een gerecht met een (v) bevat varkensvlees

Eten met gemak bestellijst verse gerechten (zonder toegevoegd zout – ZTZ)

Aantal

