menu week 1 31 dec t/m 6 januari Week 52 en week 1 tegelijk inleveren A.U.B.
Naam:___________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________
Plaats:___________________________________________________________
Tel: ___________________________________________________________

0-Koud ochtend

0-Warm middag

0-Warm avond

0-Vlees gesneden

KIES VOOR HET KEUZEMENU
1- Rodekoolstamppot – bal gehakt
2- Nieuwjaarsmenu € 12,50 spruitjes- varkenshaas medaillons met champignonroomsausgemarineerde kriel- stoofpeertjes
(MA- KOUD BEZORGD)
3- Chili concarne
4- Snijbonen -schnitzel- kruimige aardappels
5- Bloemkool – slavink- kruimige aardappels
6- Bietjes – boomstammetje – kruimige aardappels
7- Spitskool – speklap- aardappelpuree
8- Andijvie – bal gehakt – kruimige aardappels
9- Sperziebonen-rundvlees – kruimige aardappels
10- Witlof – kipfilet – kruimige aardappel
11- Kip tortilla
12- Soepmaaltijd (500cc) – stokbrood - kruidenboter – huzarenslaatje
Keuze uit T=Tomatensoep G=groentesoep C=Champignonsoep K=Kippensoep E=Erwtensoep
B= Bruinebonensoep
*Soep (350cc) €2,25: T=Tomatensoep G=groentesoep C=Champignonsoep K=Kippensoep
E=Erwtensoep B= Bruinebonensoep
*Toetje € 0,50: V=Vanille toetje, C=Choco toetje., S=Stoofperen, A=Appelmoes, Y=Yoghurt, Sla=Sla
SU=Suikervrije yogh, FR=Fruit
*Jus d’orange: 1/4 liter € 1,50

1/2 liter € 2,50

Maak hier uw keuze welk menu (nr.) u op welke dag wilt eten:
MA

DI nieuwjaar

WO

DO

VRIJ

ZA

ZO

MENU NR
*
AARD**
VLEES/vis**
TOETJE
SOEP
Jusdórange
**Wanneer u ander vlees of andere aardappels wilt dan wat er in het keuzemenu vermeld staat, kunt
u kiezen uit:
Groente

: 26- Stoofpeertjes

27- Sla

Aardappels: Hele aard, Aardappelpuree, Rijst
Vlees

: 30- rundvlees , 31-bal gehakt, 35- schnitzel , 36- cordon bleu, 42-kippenboutje,
43-veg. Groenteburger, 44-veg.schnitzel, 52-veg.cheeseburger, 53-veg.hamburger

Vis

: 45- kabeljauw, 46- zalm, 47- kibbeling

(meersprijs €2,10)
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Beste klant,
Dinsdag 1 Januari, nieuwjaarsdag, bezorgen wij geen maaltijden.
U kunt voor deze dage* natuurlijk wel een heerlijke maaltijd bestellen die u dan zelf in de magnetron
kunt verwarmen.
*Deze maaltijden worden op maandag KOUD bezorgd.*
(Nieuwjaarsmenu is alleen voor deze dag te bestellen)
Verder kunt u ook heerlijke salade bestellen:






Zalmsalade voor 4 personen
Zalmsalade voor 10 personen
Huzarensalade voor 4 personen
Huzarensalade 10 personen
Verse Fruitsalade per persoon

€ 12,95
€ 22,95
€ 9,95
€ 19,95
€ 3,95 aantal X

Wegens stijging van de BTW en grondstoffen zijn ook wij helaas genoodzaakt om
per 1 januari de volgende prijzen te hanteren
Warme maaltijden:
€ 8,95 per stuk
€ 8,10 per st – bij minimaal 3x per week
€ 7,90 per st – bij minimaal 5x per week

Koude maaltijden:
€ 8,40 per stuk
€ 7,50 per st – bij minimaal 3x per week
€ 7,30 per st – bij minimaal 5x per week

Meerprijs vis € 2,25

Meerprijs vis €2,25
Bij afnamen van 6 maaltijden op 1 bezorg-dag
krijgt u € 5 euro korting op de totaal prijs
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