Dinsdag bezorging week 28 / dinsdag 12 juli

Vrijdag bezorging week 28 / vrijdag 15 juli

Naam:
Graag dinsdag aan de bezorger meegeven

Besteloverzicht week 28 / dinsdag 12 juli 2022

Besteloverzicht week 28 / vrijdag 15 juli 2022

1.

Gebakken kippenvleugeltjes in sticky honing-sojasaus, gebakken rijst en wokgroentes € 7,95

1. Macaronischotel met ham, kaas , ei en peterselie € 6,95

2.

Hollandse champignons ragout met een pasteibakje € 6,95

2. Omelet naturel met spinazie a la crème, gebakken kriel en geroosterde tomaatjes € 7,95

3.

Stamppot gebakken witlof met gebraden gekruide procureurrollade en jus € 7,95

3. Nasi goreng met mini gehaktballetjes in ketjapsaus met gebakken uitjes € 8,95

4.

Kip pilav met paprika, perzik, zoet zure saus, rijst vermengd met mais en doperwten € 7,95

4. Gebakken gekruide kipkarbonade met zoetzure saus, bami met wokgroentes € 7,95

5.

Gewokte runderreepjes in hoisinsaus met paksoy, geroosterde pinda’s en gebakken rijst € 8,95

5. Penne pasta met gehakt in Stroganoffsaus met broccoliroosjes € 7,95

6.

Gepocheerde witvis met dragon-botersaus, tagliatelle met Mediterrane roerbak groentes € 8,95

6. Quiche met zalm, zomerse groentjes geserveerd met een passende zomerse salade € 8,95

7.

Aardappelschotel met gebakken spekjes, ui en sperziebonen, zacht gegaard procureurlapje met jus € 7,95

7. Hollandse kipragout met rijst gemengd met doperwten en mais € 7,95

8.

Hachee van gehakt en uiringen met kruidenpuree en gestoofde prei € 7,95

8. Limburgs zoervleisch met gebakken aardappel partjes en sperzieboontjes met een rookspekje € 8,95

9.

Gebraden gehaktbal met jus, spinazie a la cème met Bourcin verfijnd en gebakken kriel € 7,95

9. Stamppot zoete aardappel, olijven, knoflook, paprika, feta met gebakken gillworst en jus € 7,95

10. Gefrituurde koolvisfilet met remouladesaus, gebakken kriel en geglaceerde zacht gegaarde worteltjes € 8,95

10.Spaanse paella Valenciana met kip, gamba’s, vis, saffraan, tuinerwten, tuinbonen en paprika € 8,95

Art’s Soepen :

Art’s Soepen :

1.

Rijk gevulde kippensoep € 2,00

1.

Rijk gevulde kippensoep € 2,00

2.

Hollandse groentensoep € 2,00

2.

Hollandse groentensoep € 2,00

Tomaten crème soep € 2,00

3.

Tomaten crème soep € 2,00

3.

Desserts:
1.

Kaisserscharnn (soort pannekoeken stukjes) met warme kersen en poedersuiker € 3,50

2.

Oostenrijkse Apfelstrudel met vanillesaus en poedersuiker € 2,50

3.

Zomerse vruchtencrumble met walnoten en volle vanille-kardamon room € 3,50

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

Desserts:
1.

Kaisserscharnn (soort pannekoeken stukjes) met warme kersen en poedersuiker € 3,50

2.

Oostenrijkse Apfelstrudel met vanillesaus en poedersuiker € 2,50

3.

Zomerse vruchtencrumble met walnoten en volle vanille-kardamon room € 3,50

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

•

Gebakken kippenvleugeltjes in sticky honing-sojasaus, gebakken rijst en wokgroentes

•

Macaronischotel met ham, kaas , ei en peterselie

•

Stamppot gebakken witlof met gebraden gekruide procureurrollade en jus

•

Omelet naturel met spinazie a la crème, gebakken kriel en geroosterde tomaatjes

•

Hachee van gehakt en uiringen met kruidenpuree en gestoofde prei

•

Gebakken gekruide kipkarbonade met zoetzure saus, bami met wokgroentes

•

Gebraden gehaktbal met jus, spinazie a la crème met Bourcin verfijnd en gebakken kriel

•

Stamppot zoete aardappel, olijven, knoflook, paprika, feta met gebakken gillworst en jus

•

Hollandse champignons ragout met een pasteibakje

•

Penne pasta met gehakt in Stroganoffsaus met broccoliroosjes

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

Gewokte runderreepjes in hoisinsaus met paksoy, geroosterde pinda’s en gebakken rijst

•

Gepocheerde witvis met dragon-botersaus, tagliatelle met Mediterrane roerbak groentes

•

Gebraden gehaktbal met jus, spinazie a la creme met Bourcin verfijnd en gebakken kriel

•

Stamppot gebakken witlof met gebraden gekruide procureurrollade en jus

•

Gefrituurde koolvisfilet met remouladesaus, gebakken kriel en geglaceerde zacht gegaarde worteltjes

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

Nasi goreng met mini gehaktballetjes in ketjapsaus met gebakken uitjes

•

Quiche met zalm, zomerse groentjes geserveerd met een passende zomerse salade

•

Limburgs zoervleisch met gebakken aardappel partjes en sperzieboontjes met een rookspekje

•

Spaanse paella Valenciana met kip, gamba’s, vis, saffraan, tuinerwten, tuinbonen en paprika

•

Omelet naturel met spinazie a la crème, gebakken kriel en geroosterde tomaatjes

