Dinsdag bezorging week 20 / dinsdag 17 mei

Vrijdag bezorging week 20 / vrijdag 20 mei

Naam:
Uiterlijk Dinsdag 10 mei meegeven aan de bezorger meegeven of mailen of bellen alstublieft

Uiterlijk Dinsdag 10 mei meegeven aan de bezorger meegeven of mailen of bellen alstublieft

Besteloverzicht week 20 / menu’s dinsdag 17 mei 2022

Besteloverzicht week 20 / menu’s vrijdag 20 mei 2022

1.

Puree met prei waarbij geroosterde bloemkool, courgette, tomaat, twee gebraden drumsticks en jus € 6,95

1.

‘Captain’s dinner’; kapucijners met spek, prei, piccalilly en augurk € 6,95

2.

Zuurkool met gekookte aardappels en in de oven gegaarde casseler rib en jus € 6,95

2.

Zuurkoolschotel met ham reepjes, crème fraîche, knoflook, aardappelschijfjes en kaas € 6,95

3.

Stamppot snijbonen en witte bonen met gebraden gehaktbal en jus € 6,95

3.

Amerikaanse pancakes met bosbessen en honing € 6,95√

4.

Rode kool met gekookte aardappeltjes en gebraden slavink met jus € 7,95

4.

Geroosterde bospeen & courgette, gebakken kriel en krokant gebakken gepaneerde koolvisfilet € 8,95

5.

Knolselderij stamppot met rauwe andijvie en Hollandse runder stoofpot van runderriblap € 8,95

5.

Gegrilde varkens hamburgers, appeltjes, spek, gebakken aardappels, koolsalade

6.

Hollandse salade met gebakken aardappels en in de oven gebakken Atlantische koolvisfilet € 8,95

6.

Nasi goreng met gegrilde gekruide kip dij met saté saus, gebakken uitjes € 7,95

7.

Hollandse sperziebonen met aardappelpuree en gebraden procureurrollade met jus € 7,95

7.

Hollandse asperges met achterham, bieslook boter, geprakt ei en gekookte krieltjes € 8,95

8.

Asperge ragoût met geprakt ei, peterselie, gekookte krieltjes € 7,95√

8.

Huzaren salade met ham, meloen, room paté, kip, salami, ei en toast € 8,95

9.

Gegrilde biefstuk, mosterd Hollandaise saus, puree, prei, geroosterde bloemkool, courgette en tomaat € 10,95

9.

Gegrilde biefstuk, mosterd Hollandaise saus, puree, prei, geroosterde bloemkool, courgette en tomaat € 10,95

Art’s Soepen:

Art’s Soepen
1.

Art’s romige asperge soep € 2,50

2.

Art’s groentesoep met soepballetjes € 2,50

3.

Art’s tomatensoep met soepballen € 2,50

4.

Art’s kippensoep vermicelli en soepballen € 2,50

€ 7,95

1.

Art’s romige asperge soep € 2,50

2.

Art’s groentesoep met soepballetjes € 2,50

3.

Art’s tomatensoep met soepballen € 2,50

4.

Art’s kippensoep met vermicelli en soepballen € 2,50

Desserts:
Desserts:

1.

bitterkoekjes pudding met slagroom€ 2,50

1.

bitterkoekjes pudding met slagroom € 2,50

2.

advocaat pudding met slagroom € 2,50

2.

advocaatpudding met slagroom € 2,50

3.

bosvruchten pudding met slagroom € 2,50

3.

bosvruchten pudding met slagroom € 2,50

4.

peren pudding met slagroom € 2,50

4.

peren pudding met slagroom € 2,50
Maaltijdenpakket voor € 32,95 totaal (voor 5 maaltijden):

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

•

‘Captain’s dinner’; kapucijners met spek, prei, piccalilly en augurk

•

Puree met prei waarbij geroosterde bloemkool, courgette, tomaat, twee gebraden drumsticks en jus

•

Zuurkoolschotel met ham reepjes, crème fraîche, knoflook, aardappelschijfjes en kaas

•

Zuurkool met gekookte aardappels en in de oven gegaarde casseler rib en jus

•

Amerikaanse pancakes met bosbessen en honing

•

Stamppot snijbonen en witte bonen met gebraden gehaktbal en

•

Nasi goreng met gegrilde gekruide kip dij met saté saus, gebakken uitjes

•

Rode kool met gekookte aardappeltjes en gebraden slavink met jus

•

Gegrilde varkens hamburgers, appeltjes, spek, gebakken aardappels, koolsalade

•

Hollandse sperziebonen met aardappelpuree en gebraden procureurrollade met jus
Maaltijdenpakket voor € 37,95 totaal (voor 5 maaltijden):

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

•

Geroosterde bospeen & courgette, gebakken kriel en krokant gebakken gepaneerde koolvisfilet

•

Knolselderij stamppot met rauwe andijvie en Hollandse runder stoofpot van runderriblap

•

Hollandse asperges met achterham, bieslook boter, geprakt ei en gekookte krieltjes

•

Hollandse salade met gebakken aardappels en in de oven gebakken Atlantische koolvisfilet

•

Huzaren salade met ham, meloen, room paté, kip, salami, ei en toast

•

Asperge ragoût met geprakt ei, peterselie, gekookte krieltjes

•

Nasi goreng met gegrilde gekruide kip dij met saté saus, gebakken uitjes

•

Rode kool met gekookte aardappeltjes en gebraden slavink met jus

•

Gegrilde varkens hamburgers, appeltjes, spek, gebakken aardappels, koolsalade

•

Hollandse sperziebonen met aardappelpuree en gebraden procureurrollade met jus
Indisch voor het weekend? Kijk op www.artculinair.nl Art’s Oosterse keuken.

