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

Prijs
Stuks
€ 7,79

Nr.
Hoofdgerecht
1102 Veg. groentehachee met courgette,
pastaschelpjes met pesto
1103 Boeuf stroganoff met gebakken
aardappelen en snijbonen
1105 Rundersaucijsje met jus, stamppot
hutspot (v)
1112 Kalkoenhaasje tomaat-tijmjus, gebakken
aardappelen, wortelen peterselie
1114 Kipboomstammetje met jus,
aardappelpuree, andijvie à la crème
1125 Twentse gehaktbal met jus (v) en
stamppot zuurkool
1129 Varkensbeenhammetje mosterdjus,
gebakken aardappelen, broccoli
1131 Varkensschnitzels met jus, gebakken
kriel met spek en ui (v), sperziebonen
1134 Runderhachee, gekookte aardappelen,
rode bieten
1135 Rundersaucijsje met jus (v) en stamppot
zuurkool
1139 Speklapje met jus en stamppot
boerenkool (v)
1142 Tongschar-Zalmrol met botersaus,
aardappelpuree en spinazie à la crème
1146 Runderlapje met jus, gekookte
aardappelen, rode kool met appel
1149 Kalkoenhaasje met tomaat-tijmjus,
gekookte aardappelen, andijvie à la
crème
1152 Gebakken kippendijlapje jus, gekookte
aardappelen, doperwten
1161 Varkenshaasoester peperroomsaus,
gekookte aardappelen, andijvie à la
crème

Prijs
Stuks
€ 6,99

€ 7,79

€ 7,79

1165 Kipgehakt cordon bleu met jus, gekookte
aardappelen en bloemkool à la crème
1166 Tongschar-Zalmrol met botersaus,
gebakken aardappelen en sperziebonen
1167 Gebakken lekkerbekje met jus,
aardappelpuree, wortelen met peterselie
1168 Foe yong hai, nasi goreng

€ 8,29

1180 Pastaschotel tonijn en olijven

€ 8,29

€7,49

1183 Kabeljauwfilet met mosterdsaus,
aardappel, wortel met doperwten

€ 8,29

Nr.
1005

Hoofdgerecht
Vegetarische pastaschotel met tomaten

1009

Babi ketjap, mihoen goreng (v)

€ 7,79

1011

€ 8,29

1023

Kipfilet met jus, gekookte aardappelen,
wortelen met peterselie
Kippendijstukjes in satésaus,
bami goreng
Rundercarré met kruidenjus,
aardappelpuree, rode kool met appel
Twentse gehaktbal met jus, gekookte
aardappelen, bloemkool à la crème (v)
Erwtenmaaltijdsoep (v)

1029

Ajam pangang, nasi goreng

€ 7,79

1030

Runderhachee, stamppot hutspot

€ 8,29

1035

Spaghettischotel Bolognese

€ 7,79

1038

Rundergehaktbal met jus, gebakken
aardappelen, sperziebonen
Rundercarré met kruidenjus, gekookte
aardappelen, spinazie à la crème
Kippendijstukjes in satésaus,
nasi goreng
Rundersaucijsje met jus, gebakken
aardappelen, spinazie à la crème

€ 7,79

1054

Babi pangang met bami goreng (v)

€ 7,79

1065

Gebakken kibbeling met jus,
aardappelpuree, broccoli

€ 7,79

1066

Runderlapje met jus, aardappelpuree,
rode kool met appel
Gehaktballetjes in satésaus, gebakken
aardappelen, sperziebonen
Gemarineerde kipdrumsticks, gekookte
aardappelen, wortelen met peterselie
Rundergehaktbal met jus,
aardappelpuree, doperwten
Spareribs, gebakken aardappelen,
broccoli (v)
Rundercarré met kruidenjus, gekookte
aardappelen, bloemkool

€ 8,29

1014
1017
1018

1045
1049
1053

1070
1088
1097
1098
1101

Weeknr.:

€ 7,79
€ 7,79
€ 7,79
€ 6,99

€ 7,79
€ 7,79
€ 7,79

€ 6,99
€ 8,29

Maaltijd Thuis bestellijst verse gerechten (zonder dieet)

€ 8,29
€ 7,79
€ 8,29
€ 6,99
€ 7,79
€ 8,29
€ 7,79
€ 8,29
€ 7,79
€ 7,79
€ 8,29
€ 8,29
€ 8,29

€ 7,79
€ 8,29

€ 8,29
€ 7,79
€ 7,79

Nr.

Hoofdgerecht

1184

Boeuf Bourguignon, witte rijst,
€ 8,29
sperziebonen
Rundersaucijsje met jus, aardappelpuree € 7,79
kappertjes, rode bieten (v)
€ 8,29
Spareribs, aardappelpuree kappertjes,
andijvie à la crème (v)

1185
1186

1191

Prijs

Runderboomstammetje met jus,
aardappelpuree kappertjes, gemengde
groenten
Runderhachee met gekookte aardappelen
en rode kool
Runderlapje met jus, aardappelpuree en
rode bieten
Varkenshaasoester peperroomsaus met
gebakken aardappelen en gemengde
groente
Runderhachee met kruidenrijst en
doperwten
Kipfilet met jus, witte rijst en Oosterse
groentemix

€ 7,79

1207

Kip tikka masala en kruidenrijst met
doperwten

€ 7,79

1214

Pastaschotel met zalm spinazie

€ 8,29

1216

Twentse gehaktbal met jus (v) en
stamppot boerenkool

€ 7,79

1197
1202
1203

1204
1205

€ 8,29
€ 8,29
€ 8,29

€ 8,29
€ 8,29

Nr.
7001
7002
7005
7009
7012
7015
7018
7021

Soep € 1,45
Heldere kippensoep
Heldere boerengroentesoep (v)
Tomatensoep (v)
Gebonden goulashsoep
Bloemkoolsoep met zalm
Gebonden champignonsoep
Heldere minestronesoep
Mosterdsoep met spekjes

Stuks

Nr.
8001
8002
8003
Nr.
8004
8005
8006
Nr.
8030
8031
8032

Salade € 1,45
Huzarensalade
Rundvleessalade
Zalmsalade
Fruit op siroop € 1,15
Fruitcocktail op siroop
Stoofpeertjes op siroop
Perzikschijfjes op siroop
Rauwkost € 1,15
Groentesalade Indiase stijl
Groentesalade Griekse stijl
Groentesalade rode biet

Stuks

Stuks

Stuks

Nr.

Hoofdgerecht

1217 Zalmfilet met witte wijnsaus met
gekookte aardappelen en broccoli
1218 Rundergehaktbal met jus en stamppot
pompoen en broccoli
1219 Scholfilet met bieslooksaus,
aardappelpuree en wortelen met
peterselie
1220 Wildburger met jachtsaus,
aardappelpuree en sperziebonen

Prijs Stuks
€ 8,29
€ 7,79
€ 8,29

€ 8,29

1221 Mediterrane kipstoofschotel, volkoren € 7,79
rijst en Indische boontjes
1222 Gehaktballetjes in satésaus met pikante € 6,99
cajun rijst
1223 Kip tikka masala met pikante cajun rijst € 7,79

1224 Varkensfiletlap provençaalse jus met
gekookte aardappelen en snijbonen
1225 Runderboomstammetje met jus,
aardappelpuree kappertjes en spruitjes
met spek en ui (v)
1226 Gemarineerde kipdrumsticks met
gekookte aardappelen en schorseneren
tuinkruidensaus
1227 Daging roedjak met pikante cajun rijst

€ 8,29

1228 Varkenssaucijsje met mosterdjus en
stamppot pompoen en broccoli

€ 6,99

€ 7,79

€ 8,29

€ 8,29

Nr.
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8018
8019
8020
8026
8029
8033

Nagerecht € 1,15
Vla-dessert vanille
Vla-dessert chocolade
Vla-dessert banaan
Yoghurt naturel
Vruchtenyoghurt
Yoghurt roomdessert
Vla-dessert appeltaart
Rijstepap ongezoet
Griesmeelpap ongezoet
Custardpap ongezoet
Vla-dessert hazelnoot
Vlaflip

Stuks

Nr.
8022
8023
8024

Fruit € 1,15
Appel
Sinaasappel
Peer

Stuks

Stuks

Maaltijd Thuis bestellijst verse gerechten (zonder dieet)

