Dinsdag bezorging week 25 / dinsdag 21 juni

Vrijdag bezorging week 25 / vrijdag 24 juni

Naam:
Graag dinsdag aan de bezorger meegeven

Besteloverzicht week 25 / dinsdag 21 juni 2022

Besteloverzicht week 25 / vrijdag 24 juni 2022

1.

Pannenkoekenschotel met gebakken appeltjes, poedersuiker en roomboter € 7,95

1.

Gebakken kipfilet met romige witte wijnsaus, romige aardappelpuree en worteltjes & sperziebonen mix € 6,95

2.

Gepocheerde kabeljauw met tomaatjes, Franse kaassaus, gekookte krieltjes en zacht gegaarde venkel € 8,95

2.

Pannenkoekenschotel met gecaramelliseerde appeltjes, spek en stroop € 7,95

3.

Penne pasta schotel met roerbak groentes, tomaatjes, feta, mozzarella en basilicum € 7,95

3.

Gepocheerde kabeljauw met botersaus, gekookte krieltjes en in roomboter geglaceerde worteltjes € 8,95

4.

Gebraden gehaktbal met jus, bloemkoolroosjes met kaassaus en gekookte krieltjes € 7,95

4.

Spaghetti schotel Bolognese met rundergehakt in tomatensaus en geraspte kaas er over € 7,95

5.

Gebakken zalmfilet met limoen botersaus en gebakken amandelen, romige aardappelpuree, geglaceerde worteltjes € 8,95

5.

Penne pasta schotel met roerbak groentes, kipreepjes, tomaatjessaus, feta en basilicum € 7,95

6.

Gebakken Brandt & Levie saucijs met stamppot venkel, kaas, tomaatjes, tuinerwten, pancetta en rode wijn jus € 8,95

6.

Frans runderstoofpotje met spekjes, worteltjes, knolselderij, rode wijn, romige aardappelpuree en rode kool € 8,95

7.

Gebakken kipfilet met romige rode wijn-rozemarijnsaus, romige aardappelpuree en tuinerwten € 6,95

7.

Gebraden gehaktbal met jus, gekruide rode kool met een appeltjes en gekookte krieltjes € 7,95

8.

Spaghetti schotel Bolognese saus met rundergehakt, tomatensaus en Parmezaanse kaas € 7,95

8.

Gebakken zalmfilet met romige dillesaus, gekookte kriel en geglaceerde worteltjes & venkel € 8,95

9.

Huisbereide pulled pork van de procureur, bbq saus, gebakken aardappeltjes en een Hollandse salade € 8,95

9.

Huisbereide pulled pork van de procureur, bbq saus, gebakken aardappels, Hollandse salade € 8,95

10. Boeuf Bourguignon met zilveruitjes, spekjes, champignons, rode wijn, aardappelpuree en geroosterde groentes € 8,95

10. Gebakken Brandt & Levie saucijs geserveerd met een stamppot andijvie, tomaatjes en jus € 8,95

Art’s Soepen :

Art’s Soepen :

1.

Rijk gevulde kippensoep € 2,00

1.

Rijk gevulde kippensoep € 2,00

2.

Indiase kerriesoep rijk gevuld € 2,00

2.

Indiase kerriesoep rijk gevuld € 2,00

Tomaten crème soep € 2,00

3.

Tomaten crème soep € 2,00

3.

Desserts:
1.

Heerlijke bosbessen in een romige mascarpone cheesecake € 2,50

2.

Oostenrijkse Apfelstrudel met vanillesaus en poedersuiker € 2,50

3.

Frambozenbavarois op een zachte koekbodem met frambozenspiegel € 2,50

Maaltijdenpakket voor € 32,95 totaal (voor 5 stuks):

Desserts:
1.

Heerlijke bosbessen in een romige mascarpone cheesecake € 2,50

2.

Oostenrijkse Apfelstrudel met vanillesaus en poedersuiker € 2,50

3.

Frambozenbavarois op een zachte koekbodem met frambozenspiegel € 2,50

Maaltijdenpakket voor € 32,95 totaal (voor 5 maaltijden):

•

Spaghetti schotel Bolognese saus met rundergehakt, tomatensaus en Parmezaanse kaas

•

Penne pasta schotel met roerbak groentes, kipreepjes, tomaatjessaus, feta en basilicum

•

Gebraden gehaktbal met jus, bloemkoolroosjes met kaassaus en gekookte krieltjes

•

Pannenkoekenschotel met gecaramelliseerde appeltjes, spek en stroop

•

Pannenkoekenschotel met gebakken appeltjes, poedersuiker en roomboter

•

Gebraden gehaktbal met jus, gekruide rode kool met een appeltjes en gekookte krieltjes

•

Penne pasta schotel met roerbak groentes, tomaatjes, feta, mozzarella en basilicum

•

Spaghetti schotel Bolognese met rundergehakt in tomatensaus en geraspte kaas er over

•

Gebakken kipfilet met romige rode wijn-rozemarijnsaus, romige aardappelpuree en tuinerwten

•

Gebakken kipfilet met romige witte wijnsaus, romige aardappelpuree en worteltjes & sperziebonen mix

Maaltijdenpakket voor € 37,95 totaal (voor 5 stuks):
•

Boeuf Bourguignon met zilveruitjes, spekjes, champignons, rode wijn, aardappelpuree en geroosterde groentes

•

Gepocheerde kabeljauw met tomaatjes, Franse kaassaus, gekookte krieltjes en zacht gegaarde venkel

•

Gebakken Brandt & Levie saucijs met stamppot venkel, kaas, tomaatjes, tuinerwten, pancetta en rode wijn jus

•

Spaghetti schotel Bolognese saus met rundergehakt, tomatensaus en Parmezaanse kaas

•

Huisbereide pulled pork van de procureur, bbq saus, gebakken aardappeltjes en een Hollandse salade

Maaltijdenpakket voor € 37,95 totaal (voor 5 maaltijden):
•

Gebakken zalmfilet met romige dillesaus, gekookte kriel en geglaceerde worteltjes & venkel

•

Gebakken Brandt & Levie saucijs geserveerd met een stamppot andijvie, tomaatjes en jus

•

Frans runderstoofpotje met spekjes, worteltjes, knolselderij, rode wijn, romige aardappelpuree en rode kool

•

Penne pasta schotel met roerbak groentes, kipreepjes, tomaatjessaus, feta en basilicum

•

Huisbereide pulled pork van de procureur, bbq saus, gebakken aardappels, Hollandse salade

