Dinsdag bezorging week 32 / dinsdag 9 augustus

Vrijdag bezorging week 32 / vrijdag 12 augustus

Naam:
Graag dinsdag aan de bezorger meegeven
Besteloverzicht week 32 / vrijdag 12 augustus
Besteloverzicht week 32 / dinsdag 9 augustus

1.

Russisch ei; huzarensalade, half gekookte ei, mayonaise, makreel, sardientje, ansjovis en haring € 9,95

1.

Gebakken shoarma met knoflooksaus, gebakken kriel en zomerse salade € 7,95

2.

Gebakken zalm met vissaus, romige aardappelpuree en geglaceerde worteltjes € 8,95

2.

Gebraden gehaktbal met jus geserveerd met een stamppot snijbonen en witte bonen € 7,95

3.

Gebraden speklap met jus, spinazie a la crème met gebakken ‘soldaatjes’ en gekookte aardappels € 7,95

3.

Ambachtelijk zacht gegaard runderstoofvlees met romige aardappelpuree en gewokte spinazie van het land € 8,95

4.

Spaghetti schotel vermengd met Bolognese saus van rundergehakt en geraspte kaas € 7,95

4.

Kip tikka masala gemarineerd in yoghurt, koriander en limoen in een zachte kokos-tomatensaus met basmati rijst € 8,95

5.

Kipfilet Alexander met witte wijnsaus en druiven, worteltjes, boontjes en gekookte aardappels € 8,95

5.

Gebraden ribkarbonade, romige mosterdsaus, gekookte aardappels, sperziebonen met een vleugje nootmuskaat € 7,95

6.

Gebraden gehaktbal met jus, gekookte aardappels, Hollandse salade met dressing € 7,95

6.

Vega kipstukjes in rode wijnsaus, zilveruitjes, vegan spekjes en stamppot spitskool € 8,95 √

7.

Geroosterde varkens sate, satesaus, Hollandse salade en gebakken aardappel wedges € 7,95

7.

Gebakken slavink met jus, bloemkool met kaassaus en gekookte aardappels € 7,95

8.

Penne pastaschotel met tomatensaus, rode wijn, zacht gegaarde kip, champignons en mozzarella € 8,95

8.

Berliner curryworst met mosterd en stamppot zuurkool met appeltjes € 8,95

9.

Gebakken beerburger van rundvlees, gebakken uiringen, spek, bbq saus, gebakken aardappels en salade € 7,95

9.

Gepocheerde zalmfilet in romige witte wijnsaus, gestoofde venkel-wortel melange en aardappelpuree € 8,95

10. Quiche met camembert, walnoten, zoete aardappel, honing, knoflook en peterselie en Hollandse salade € 8,95 √

10. Gebraden varkens schouderfiletrollade met champignon roomsaus, gekookte aardappels en broccoli roosjes € 7,95
Art’s Soepen :

Art’s Soepen :

1.

Kippensoep € 1,95

1.

Kippensoep € 1,95

2.

Groenten soep € 1,95

2.

Groenten soep € 1,95

3.

Tomaten soep € 1,95

3.

Tomaten soep € 1,95

4.

Mosterdsoep met spekjes € 2,00

4.

Mosterdsoep met spekjes € 2,00

5.

Uiensoep € 1,95

5.

Uiensoep € 1,95

Desserts:
Desserts:

1.

Appelstrudel met vanillesaus en poedersuiker € 2,50

2.

Klassieke tiramisu mono met mascarpone, koffielikeur en lange vingers € 3,50

1.

Appelstrudel met vanillesaus en poedersuiker € 2,50

3.

Worteltjes cake € 2,50

2.

Klassieke tiramisu mono met mascarpone, koffielikeur en lange vingers € 3,50

3.

Worteltjes cake € 2,50

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

Gebakken shoarma met knoflooksaus, gebakken kriel en zomerse salade

•

Gebraden gehaktbal met jus geserveerd met een stamppot snijbonen en witte bonen

•

Gebraden ribkarbonade, romige mosterdsaus, gekookte aardappels, sperziebonen met een vleugje nootmuskaat

•

Vega kipstukjes in rode wijnsaus, zilveruitjes, vegan spekjes en stamppot spitskool

•

Gebraden varkens schouderfiletrollade met champignon roomsaus, gekookte aardappels en broccoli roosjes

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

Gebraden speklap met jus, spinazie a la crème met gebakken ‘soldaatjes’ en gekookte aardappels

•

Spaghetti schotel vermengd met Bolognese saus van rundergehakt en geraspte kaas

•

Gebraden gehaktbal met jus, gekookte aardappels, Hollandse salade met dressing

•

Geroosterde varkens sate, satesaus, Hollandse salade en gebakken aardappel wedges

•

Gebakken beerburger van rundvlees, gebakken uiringen, spek, bbq saus, gebakken aardappels en salade

Maaltijdenpakket voor € 38,95 totaal (voor 5 stuks):
Maaltijdenpakket voor € 38,95 totaal (voor 5 maaltijden):

•

Ambachtelijk zacht gegaard runderstoofvlees met romige aardappelpuree en gewokte spinazie van het land

•

Kip tikka masala gemarineerd in yoghurt, koriander en limoen in een zachte kokos-tomatensaus met basmati rijst

•

Russisch ei; huzarensalade, half gekookte ei, mayonaise, makreel, sardientje, ansjovis en haring

•

Vega kipstukjes in rode wijnsaus, zilveruitjes, vegan spekjes en stamppot spitskool € 8,95

•

Kipfilet Alexander met witte wijnsaus en druiven, worteltjes, boontjes en gekookte aardappels

•

Gepocheerde zalmfilet in romige witte wijnsaus, gestoofde venkel-wortel melange en aardappelpuree

•

Gebakken zalm met vissaus, romige aardappelpuree en geglaceerde worteltjes

Berliner curryworst met mosterd en stamppot zuurkool met appeltjes

•

Penne pastaschotel met tomatensaus, rode wijn, zacht gegaarde kip, champignons en mozzarella

•

Quiche met camembert, walnoten, zoete aardappel, honing, knoflook en peterselie en Hollandse salade

•

