
April 2020. 

Bestellijst voor koelverse maaltijden 
Ambachtelijk en vers bereid. 
 

 Stamppotten 

41 Andijvie met gegrilde speklap       € 6,50 

44 Zuurkool met een varkenslap in jus       € 6,50 

46a Bieten met saucijs in jus                                                € 6,50 

47 Spinazie met gehaktbal in jus                € 6,50 

45 Hete bliksem varkenslapje in jus       € 6.50 

48     IJsbergsla met beenham                                           € 6.95 

46     Raapstelen  met oer ham                                             € 6.95 

50     Snijbonenstamppot met karbonade                                 € 6.75  

 

 De stamppotten zijn te combineren met vlees naar keuze 

    

 3 vaks maaltijden 

1 Aardappelen/erwten met wortel + gehaktbal in jus    € 6.25 

1b Puree/stoofpeertjes + gebraden runderlapje                      € 6,95 

3i      Puree/rode kool + schnitzel                                                      € 6,95 

2j Aardappelen/bloemkool + gebraden saucijs in jus    € 6,75 

3       Puree/spruiten + slavinken                                               € 6,50 

4 Aardappelen/broccoli + gebraden kiprollade               € 6,75 

2b Gebakken aard. /sperziebonen + gebraden hamburger   € 6,50 

3e     Puree/gestoofde prei + karbonade                                    € 6,95 

4d Puree/tuinbonen + gebraden rollade in jus             € 6,75 

15 Krieltjes/erwten met wortelen + 2 kipdrumsticks    € 6,95 

5g Puree/rode bieten + gebraden oer ham                 € 6,95 

5k Aardappelen/snijbonen + gebradenkipfilet     € 6,75 

7 Puree/witlofrolletjes met ham en kaas +  runde vink    € 6,95 

7c Puree/spinazie + gehakt cordon bleu                                  € 6.75 

18 Geb. aardappelen met spek en ui/gestoofde andijvie + schnitzel          € 6,95 

8 Puree/Parijse worteltjes + visfilet                        € 6,75 

8a Puree/worteltjes + portie kibbeling       € 6.75 

9 Geb. aardappelen met spek en ui/rode kool gebr. rollade in jus              € 6.95 

10 Gekruide krieltjes / bloemkool + gehaktbal in jus     € 6.75 

49     Portie spareribs met saus, krieltjes + bakje rauwkost naar keuze  € 9.95 

  

Deze gerechten zijn te combineren met groente, vlees en aard/puree of      

gebakken aard. naar keuze. Ook kleinere porties zijn mogelijk. 

 



 

 Ovenschotels 

36 Aspergeschotel met beenham/ei en aardappelgratin                                € 6,50 

38 Kipkerrie bloemkoolschotel                        € 6,50 

40     Broccoli /beenham met aardappelgratin      € 6,25 

37 Witlof/ham en aardappelgratin                  € 6,50 

42 Kiproerbakschotel met witlofrolletjes      € 6.50 

31 Mexicaanse rundvleesschotel(puree, rundvlees, paprika, mais en ui      € 6.50 

39 Provencaalse pastaschotel(pasta, groenten, gehakballetjes                     € 6.50 

 

 Aardappelschotel 

13 Varkenshaas in roomsaus/groente naar keuze              € 8,95 

13a    Biefreepjes in stroganoffsaus/groente naar keuze    € 8,95 

  

 Chinese maaltijden 

19 Bami of nasi met babi pangang (varken)      € 6,50 

21 Bami of nasi met ajam pangang (kip)      € 6,50 

22 Bami of nasi met kipfilet in kerriesausje      € 6,50 

25 Bami of nasi met saté in saus        € 6,50 

28  Rijst met goulash  en erwten/wortel                € 6,25 

34 Rijst met Arubaanse kipschotel       € 6,25 

34a Rijst met chili con carne        € 6,25 

 

35c Lasagne 400gr          € 6,25 

35d Runde lasagne 400gr         € 6,25 

26 Macaroni met snackballetjes in saus naar keuze    € 6,50 

27b Spaghetti met snackballetjes in saus naar keuze    € 6,50 

35b  Chili con carne met snackballetjes in saus naar keuze           € 6,50 

 (keuze uit: zigeuner-, ketjap- of  satésaus ) 

 

51     Rundvleessalade opgemaakt per persoon                                  € 4,75 

52 Scharrel eisalade opgemaakt per persoon      € 4,25 
53 Bakje Slamix met dressing        € 1.95 

54 Milanese pasta salade                      € 6,50 

 

 Soepen  ½ liters 

 Asperge soep           € 3.75 

 Kippen soep            € 3.75 

 Groentesoep                              € 3,75 

          Ossenstaart                      € 3,75 

 Champignon soep             € 3,75 

 Tomaten soep                      € 3,75 

 

 Wilt u bestellen en/of mocht u nog vragen hebben 

 bel : 06-55557408 
Groeten Tonnie Diesvelt. 

 


