Dinsdag bezorging week 27 / dinsdag 5 juli

Vrijdag bezorging week 27 / vrijdag 8 juli

Naam:
Graag dinsdag aan de bezorger meegeven

Besteloverzicht week 27 / dinsdag 5 juli 2022

Besteloverzicht week 27 / vrijdag 8 juli 2022

1.

Gebakken makreelfilet met risotto met citroen mascarpone, tuinerwten, tuinbonen en groene asperges € 8,95

1. Quiche met zalm, tuinerwten, groene asperges, Emmenthaler en Hollandse salade € 8,95

2.

Hollandse nieuwe met slaatje van rode bietjes, aardappel, appel, augurk en ui met mayonaise € 6,95

2. Hollandse nieuwe met slaatje van rode bietjes, aardappel, appel, augurk en ui met mayonaise € 6,95

3.

Zomerse stamppot met venkel, tuinerwten, tomaatjes met gebraden verse worst en jus € 7,95

3. Nasi goreng met kipsate, sate saus, gebakken uitjes en orak arik van kool en ei € 8,95

4.

Basmati en wilde rijst met kikkererwten, krenten, kruiden en salsa van gele bietjes en sinaasappel € 7,95 (veg)

4. Quiche met courgette, zoete aardappel, aubergine, rode ui, paprika, feta, mozzarella, salade € 7,95 (veg)

5.

Stoofpot van rundvlees met Betuwse kersen, aardappelpuree en snijbonen met roomboter geglaceerd € 8,95

5. Penne pasta spinazie, gebakken pancetta, ui, knoflook en geruld gehakt € 7,95

6.

Chermoula aubergine met bulgur, olijven, koriander, munt, amandelen & yoghurt € 8,95 (veg)

6. Chermoula aubergine met bulgur, olijven, koriander, munt, amandelen & yoghurt € 8,95 (veg)

7.

Nasi goreng met roerei en babi pangang van geroosterde prdocureur en atjar in zoetzure saus € 8,95

7. Gebraden gehaktbal met gekookte aardappels, jus en kerrie spitskool € 7,95

8.

Gebraden varkensfilet rollade met champignon roomsaus, tuinerwten en gekookte aardappeltjes € 7,95

8. Stoofpot van rundvlees met Betuwse kersen, aardappelpuree en snijbonen met roomboter geglaceerd € 8,95

9.

Geroosterde gemarineerde kippenbout met aardappel-groentegarnituur ‘bonne femme’ en jus € 7,95

9. Gebraden kiprollade met romige kruidensaus, gekookte aardappeltjes en broccoli roosjes € 7,95

10. Gebraden schouderkarbonade in de jus gegaard met gebakken aardappels en geglaceerde worteltjes € 8,95

10. Gebakken schnitzel met Stroganoffsaus, gebakken rõsti en geroosterde courgette en worteltjes € 8,95

Art’s Soepen :

Art’s Soepen :

1.

Rijk gevulde kippensoep € 2,00

1.

Rijk gevulde kippensoep € 2,00

2.

Indiase kerriesoep rijk gevuld € 2,00

2.

Indiase kerriesoep rijk gevuld € 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):

•

Zomerse stamppot met venkel, tuinerwten, tomaatjes met gebraden verse worst en jus

•

Quiche met courgette, zoete aardappel, aubergine, rode ui, paprika, feta, mozzarella, salade

•

Basmati en wilde rijst met kikkererwten, krenten, kruiden en salsa van gele bietjes en sinaasappel

•

Penne pasta spinazie, gebakken pancetta, ui, knoflook en geruld gehakt

•

Nasi goreng met roerei en babi pangang van geroosterde procureur en atjar in zoetzure saus

•

Gebraden gehaktbal met gekookte aardappels, jus en kerrie spitskool

•

Gebraden varkensfilet rollade met champignon roomsaus, tuinerwten en gekookte aardappeltjes

•

Gebraden kiprollade met romige kruidensaus, gekookte aardappeltjes en broccoli roosjes

•

Geroosterde gemarineerde kippenbout met aardappel-groentegarnituur ‘bonne femme’ en jus

•

Gebakken schnitzel met Stroganoffsaus, gebakken rõsti en geroosterde courgette en worteltjes

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

Gebakken makreelfilet met risotto met citroen mascarpone, tuinerwten, tuinbonen en groene asperges

•

Stoofpot van rundvlees met Betuwse kersen, aardappelpuree en snijbonen met roomboter geglaceerd

•

Chermoula aubergine met bulgur, olijven, koriander, munt, amandelen & yoghurt

•

Gebraden schouderkarbonade in de jus gegaard met gebakken aardappels en geglaceerde worteltjes

•

Nasi goreng met roerei en babi pangang van geroosterde procureur en atjar in zoetzure saus

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

Quiche met zalm, tuinerwten, groene asperges, Emmenthaler en Hollandse salade

•

Nasi goreng met kipsate, sate saus, gebakken uitjes en orak arik van kool en ei

•

Stoofpot van rundvlees met Betuwse kersen, aardappelpuree en snijbonen met roomboter geglaceerd

•

Gebakken schnitzel met Stroganoffsaus, gebakken rõsti en geroosterde courgette en worteltjes

•

Chermoula aubergine met bulgur, olijven, koriander, munt, amandelen & yoghurt

