Dinsdag bezorging week 33 / dinsdag 16 augustus

Vrijdag bezorging week 33 / vrijdag 19 augustus

Naam:
Graag dinsdag aan de bezorger meegeven

Besteloverzicht week 33 / dinsdag 16 augustus
1.

Kipfilet met mascarpone basilicum saus, gebakken krieltjes, broccoli en cherry tomaatjes € 7,95

2.

Gebakken zalm met kruidensaus, romige aardappelpuree en worteltjes met peterselie € 8,95

3.

Nasi goreng met babi pangang in zoet zure saus, atjar en kroepoek € 8,95

4.

Gebraden gehaktballetje in de jus met een stamppotje zuurkool met ananas en kerrie € 7,95

5.

Gebakken speklapje met jus en een rauwe andijvie stamppot met spekjes € 7,95

6.

Gebraden varkens saucijs met jus, gekookte krieltjes en rode kool met appeltjes € 7,95

7.

Italiaanse spaghetti met pesto, courgette, tuinerwten, nootjes en mozzarella € 8,95

8.

Zacht gegaard stoofpotje van rundvlees met champignons, knolselderij, wortel en puree € 8,95

9.

Kip kerrie schotel met ananas en witte rijst met doperwtjes € 7,95

Besteloverzicht week 33 / vrijdag 19 augustus

10. Limburgs ‘zoervleisch’ met romige aardappelpuree en een doperwten/worteltjes mix € 8,95
Art’s Soepen :
1.

Kip kerriesoep € 1,95

2.

Groenten soep € 1,95

3.

Tomaten soep € 1,95

Desserts:

1.

In de oven gegaarde halve kip met gebakken aardappels en een frisse Hollandse salade met dressing € 9,95

2.

Nasi goreng éénpansgerecht met gebakken kipreepjes, roerei, groentes, champignons, bosui en soja € 7,95

3.

Schotel met spaghetti, oesterzwammen, bosui, truffelsaus en geraspte Parmezaanse kaas € 8,95

4.

Gebraden gehaktbal met jus, spinazie à la crème en romige aardappelpuree € 7,95

5.

Gebakken zalm met zachte citroen botersaus, grote garnalen, geroosterde tomaat, worteltjes en krieltjes € 8,95

6.

Zwitserse geschnetzeltes van kip geserveerd met aardappelrosti en wortel-sperziebonen mix € 7,95

7.

Limburgs ‘zoervleisch’ met een Belgische stoemp en een krachtige saus met appelstroop en ontbijtkoek € 8,95

8.

Gebakken schnitzel met Stroganoffsaus, gebakken krieltjes en worteltjes/doperwten mix € 8,95

9.

Gebraden verse worst, jus met andijvie à la crème en gekookte aardappels € 7,95

10. Kipsaté met satésaus, gebakken aardappels en een frisse Hollandse salade met dressing € 7,95
Art’s Soepen :
1.

Kip kerriesoep € 1,95

2.

Groenten soep € 1,95

3.

Tomaten soep € 1,95

Desserts:

1.

Appelstrudel met vanillesaus en poedersuiker € 2,50

1.

Appelstrudel met vanillesaus en poedersuiker € 2,50

2.

Chocolade frambozen taart € 3,50

2.

Chocolade frambozen taart € 3,50

3.

Panna cotta taart met vruchten gelei € 3,50

3.

Panna cotta taart met vruchten gelei € 3,50

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

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

•

Kipfilet met mascarpone basilicum saus, gebakken krieltjes, broccoli en cherry tomaatjes

•

Nasi goreng éénpansgerecht met gebakken kipreepjes, roerei, groentes, champignons, bosui en soja

•

Gebraden gehaktballetje in de jus met een stamppotje zuurkool met ananas en kerrie

•

Gebraden gehaktbal met jus, spinazie à la crème en romige aardappelpuree

•

Gebakken speklapje met jus en een rauwe andijvie stamppot met spekjes

•

Zwitserse geschnetzeltes van kip geserveerd met aardappelrosti en wortel-sperziebonen mix

•

Gebraden varkens saucijs met jus, gekookte krieltjes en rode kool met appeltjes

•

Gebraden verse worst, jus met andijvie à la crème en gekookte aardappels

•

Kip kerrie schotel met ananas en witte rijst met doperwtjes

•

Kipsaté met satésaus, gebakken aardappels en Hollandse salade

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

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

•

Gebakken zalm met kruidensaus, romige aardappelpuree en worteltjes met peterselie

•

In de oven gegaarde halve kip met gebakken aardappels en een Hollandse salade met dressing

•

Nasi goreng met babi pangang in zoet zure saus, atjar en kroepoek

•

Schotel met spaghetti, oesterzwammen, bosui, truffelsaus en geraspte Parmezaanse kaas

•

Italiaanse spaghetti met pesto, courgette, tuinerwten, nootjes en mozzarella

•

Gebakken zalm met zachte citroen botersaus, grote garnalen, geroosterde tomaat, worteltjes en kriel

•

Zacht gegaard stoofpotje van rundvlees met champignons, knolselderij, wortel en puree

•

Limburgs ‘zoervleisch’ met een Belgische stoemp en een krachtige saus met appelstroop en ontbijtkoek

•

Limburgs ‘zoervleisch’ met romige aardappelpuree en een doperwten/worteltjes mix

•

Gebakken schnitzel met Stroganoffsaus, gebakken krieltjes en worteltjes/doperwten mix

