Dinsdag bezorging week 26 / dinsdag 28 juni

Vrijdag bezorging week 26 / vrijdag 1 juli

Naam:
Graag dinsdag aan de bezorger meegeven

Besteloverzicht week 26 / dinsdag 28 juni 2022

Besteloverzicht week 26 / vrijdag 1 juli 2022

1.

Pannenkoeken met gebakken appeltjes en vanillesaus € 7,95

1. Waterzooi van de visser in romige visjus, gekookte kriel met peterselie en prei, sjalotjes, worteltjes € 8,95

2.

Gebakken gekruide kipstukjes met satesaus, nasi goreng en kroepoek € 7,95

2. Gebakken braadworst, rode wijnsaus, stamppot zoete aardappel, courgette, tuinerwten en kruiden € 7,95

3.

Gebraden gehaktbal met jus, gebakken aardappels en sperziebonen € 7,95

3. Hongaarse goulash van zacht gegaard rundvlees met gekookte rijst vermengd met mais en sperziebonen € 8,95

4.

Gebakken braadworst met jus, mix van bloemkool- en broccoliroosjes en gekookte aardappels € 7,95

4. Poffertjes met poedersuiker en roomboter € 7,95

5.

Schevenings vispannetje in romige dillesaus met aardappelpuree, geglaceerde worteltjes € 8,95

5. Gebraden gehaktbal met jus, haricots vert, courgette en gebakken aardappels € 7,95

6.

Gebakken schnitzel met gebakken aardappels en mais, doperwten wortel mix € 8,95

6. Gebraden karbonade in de jus gegaard, gekookte aardappels en rode bieten € 8,95

7.

Kipkerrie ragout met sperzieboontjes, ananas en gekookte rijst € 7,95

7. Hollandse kip kerrie ragout met geplukte kip, gekookte rijst en doperwten wortel mix € 7,95

8.

Schouderkarbonade Normandische stijl met romige appel-dragon saus, gebakken aardappels en snijbonen € 8,95

8. Gepocheerde zalm met romige saffraan saus, aardappelpuree en gestoofde venkel wortel mix € 8,95

9.

Hollandse macaronischotel, gehakt, groentjes, basilicum en tomaat € 7,95

9. Geroosterde kipfilet met rode wijn-rozemarijnsaus, gebakken aardappels, spinazie met ei € 7,95

10. Zacht gegaard rundvlees rendang in romige kokossaus, gekookte rijst en atjar € 8,95

10. Macaronischotel met Bolognese saus en geraspte kaas € 7,95

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.

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):

•

Pannenkoeken met gebakken appeltjes en vanillesaus

•

Gebakken braadworst, rode wijnsaus, stamppot zoete aardappel, courgette, tuinerwten en kruiden

•

Gebakken gekruide kipstukjes met satesaus, nasi goreng en kroepoek

•

Poffertjes met poedersuiker en roomboter

•

Gebakken braadworst met jus, mix van bloemkool- en broccoliroosjes en gekookte aardappels

•

Gebraden gehaktbal met jus, haricots vert, courgette en gebakken aardappels

•

Kipkerrie ragout met sperzieboontjes, ananas en gekookte rijst

•

Hollandse kip kerrie ragout met geplukte kip, gekookte rijst en doperwten wortel mix

•

Hollandse macaronischotel, gehakt, groentjes, basilicum en tomaat

•

Macaronischotel met Bolognese saus en geraspte kaas

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

Schevenings vispannetje in romige dillesaus met aardappelpuree, geglaceerde worteltjes

•

Gebakken schnitzel met gebakken aardappels en mais, doperwten wortel mix

•

Schouderkarbonade Normandische stijl met romige appel-dragon saus, gebakken aardappels en snijbonen

•

Zacht gegaard rundvlees rendang in romige kokossaus, gekookte rijst en atjar

•

Kipkerrie ragout met sperzieboontjes, ananas en gekookte rijst

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

Waterzooi van de visser in romige vissaus, gekookte kriel met peterselie en prei, sjalotjes, worteltjes

•

Hongaarse goulash van zacht gegaard rundvlees met gekookte rijst vermengd met mais en sperziebonen

•

Gebraden karbonade in de jus gegaard, gekookte aardappels en rode bieten

•

Gepocheerde zalm met romige saffraan saus, aardappelpuree en gestoofde venkel wortel mix

•

Geroosterde kipfilet met rode wijn-rozemarijnsaus, gebakken aardappels, spinazie met ei

