Tijden van bestellen, wijzigen of afzeggen:
- Maaltijden voor maandagochtend: doorgeven voor zaterdag 12.00 uur.
- Maaltijden voor dinsdag t/m zaterdag-ochtend: minimaal 1 dag van te voren
doorgeven voor 17.00 uur.
- Maaltijden voor maandag t/m vrijdag-avond: uiterlijk doorgeven voor 12.00 uur.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
1 december
Openingstijden winkel en bezorging kerstdagen en Nieuwjaarsdag
geb. kerriesoep
*
Graag ontvangen wij uw bestelling zo spoedig mogelijk, maar u kunt de kerstmenu’s bestellen tot uiterlijk maandag 24 december tot 12.00 uur.
sukadelapje
kapucijners met
De maaltijden voor 1e en 2e kerstdag worden op dinsdag 25 december bezorgd tussen 11.00 en 13.00 uur.
champignons en uien
De maaltijden kunnen ook afgehaald worden in onze winkel tot 12.00 uur. 2e kerstdag zijn wij gesloten.
aardappelen
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Wk

48

49

50

51

52

1

€ 8,95
€ 1,65
€ 1,65
€ 11,60
€ 1,95

Zondag
2 december
held. pouletsoep
*

gestoofde abrikozen

huzarensalade met
boerenham, salami, brie,
gevuld ei, rauwkost en fruit
*
bitterkoekjespudding

8 december
erwtensoep

9 december
geb. broccolisoep

*

De maaltijden voor nieuwjaarsdag worden op maandag 31 december bezorgd tussen 11.00 en 13.00 uur en tussen 16.30-18.00 uur.
De maaltijden kunnen ook afgehaald worden in onze winkel tot 17.45 uur. Nieuwjaardag zijn wij gesloten.
3 december
4 december
5 december
6 december
7 december
tomaten-roomsoep
geb. kervelsoep
held. groentesoep
held. uiensoep
held. kippensoep
*
*
*
*
*
gestoofde botervis met
varkenslapje
verse worst met tuinkruiden
kiprollade, mayonaise
runderlapje
witte wijnsaus
spitskool met groentesaus
andijvie met room
Twellose salade
spinazie met room
gemengde groente
aardappelen
aardappelen
gebakken aardappelen
aardappelen
aardappelen
*
*
*
*
*
mandarijn
pepernotenvla
rijstevla met bessensap
fruitsalade
perenyoghurt
10 december
11 december
12 december
13 december
14 december
held. kippensoep
tomaten-roomsoep
held. spinaziesoep
held. groentesoep
held. doperwtensoep
*
*
*
*
*
karbonade
sukadelapje
rundervink
procureurlapje
speklapje
worteltjes met peterselie
bloemkool met kaas
witte bonen in tomatensaus
witlof met room
stamppot zuurkool met
aardappelen
aardappelen
aardappelen
aardappelen
spekjes
*
*
*
*
*
stracciatellavla
vanillekwark
blanke vla
gestoofde pruimen
griesmeelvla met rozijnen
17 december
18 december
19 december
20 december
21 december
geb. Alexandersoep
held. kippensoep
tomaten-roomsoep
held. courgettesoep
held. groentesoep
*
*
*
*
*
runderlapje
hachee
babi pangang
kabeljauw met dillesaus
varkenslapje
Romanoboontjes met pesto
hutspot
bami goreng
spinazie met ei
romige koolraap
aardappelen
*
atjar tjampoer
aardappelen
aardappelen
*
ananasvla
*
*
*
vruchtenyoghurt
druiven
hopjesvla
stoofpeertjes
24 december
1e KERSTDAG
2e KERSTDAG
27 december
28 december
held. groentesoep
geb. aspergesoep met zalm
held. ossenstaartsoep
tomaten-roomsoep
held. vermicellisoep
*
*
*
*
*
wildstoofpot
kippendij gevuld met
verse worst
sukadelapje
gehakt
rode kool met cranberries
tutti-frutti en gehakt
stamppot zuurkool met
andijvie met room
Mexicaanse groenten
aardappelpuree met
witlof met katenspek
spekjes
aardappelen
aardappelen
bieslook
gebakken krielaardappelen
*
*
*
*
*
vanillevla
appelcompôte
perzikenvla
chocoladepudding met
griesmeelpudding met
amaretto
advocaat
OUDEJAARSDAG
NIEUWJAARSDAG
- runderlapje
- gebakken
Variatielijst
held. kippensoep
bouillon met ei
- varkenslapje
aardappelen
Hoofdgerecht
*
*
- gehakt
- gekookte
- rode kool met appel
rookworst
zalmsalade met makreel,
- kipfilet
aardappelen
- sperziebonen
stamppot boerenkool met
wrap met gerookte zalm,
- verse worst
- aardappelpuree
- worteltjes
spekjes
haring, gevuld ei, rauwkost
- rookworst
- rijst
- andijvie met room
en fruit
- gestoofde vis
- nasi goreng
- doperwten
*
*
- vegetarische
- bami goreng
- witlof met room
appelbeignet
custardpudding met
vleesvervanger
Koolhydraat-arm
- rauwkostsalade
pruimen
- kipsaté
- bloemkool-linzenrijst
- appelcompôte
- babi pangang
- knolselderijpuree
- stoofpeertjes

hoofdgerecht
voorgerecht
nagerecht
menu compleet
bezorgkosten

*

*

runderstoofschotel met
ontbijtkoek
stamppot boerenkool met
spekjes

witlofschotel met
ham en kaas
aardappelpuree

*

gembervla
15 december
Turkse linzensoep
*
gehakt
bieten met uitjes
aardappelen
*
kiwi
22 december
pompoensoep
*
slavink
broccoli met roomsaus
aardappelen
*
bananenvla
29 december
bruine bonensoep met
rookworst
*
procureurlapje
worteltjes met peterselie
aardappelen
*
vruchtenkwark
- stamppot boerenkool
met spekjes
- stamppot zuurkool
met spekjes
- hutspot
Ook te bestellen:
liters en halve liters
(biologische) soepen

*

poffertjes met Grand
Marniersaus
16 december
geb. mosterd-venkelsoep
*
kip Marengo
doperwten met mais
kerrierijst
*
Catalanapudding
23 december
romige champignonsoep
*

varkensrollade met
ontbijtspek
spruitjes met amandelen
gegratineerde aardappelen
*

fruitsalade
30 december
geb. kerriesoep
*
runderstoofpot
sperziebonen
aardappelpuree
*
mokkavla
Voorgerecht
- heldere groentesoep
- tomaten-roomsoep
Nagerecht
- verse fruitsalade
- vanille vla
- yoghurt
- appelcompôte
- stoofpeertjes

