Bestelformulier

Naam
Straat
Gemeente

Klantnr.

maandag 16/05

dinsdag 17/05

woensdag 18/05

donderdag 19/05

vrijdag 20/05

zaterdag 21/05

zondag 22/05

Dagmenu
Tomatengroentesoep
Gebraden kip
Appelmoes
Kookaardappelen
Dagdessert

Dagmenu
Groentesoep
Kalkoenstoofpotje
Wortelschijfjes
Kookaardappelen
Fruitsalade

Dagmenu
Vermicellisoep
Kalfsworst
Raapjes in saus
Rosti schijfjes
Gele Pudding

Dagmenu
Preisoep
Vlaamse asperges
met ei en boter
Kookaardappelen
Saffraanrijstpap

Dagmenu
Kervelsoep - balletjes
Noordzeevisfilet
Broccoli
Aardappelpuree
Stracciatellamousse

Dagmenu
Wortel-kokossoep
Varkensspiering
Spruitjes met spek
Kookaardappelen
Tiramisu speculaas

Dagmenu
Dagsoep
Gevuld kalfslapje
Boterbonen
Kookaardappelen
Gebak

Alternatief menu
Vermicellisoep
Pasta met ham
in tomatensaus

Alternatief menu
Preisoep
Gebakken Spek

Dagdessert

Alternatief menu
Groentesoep
Kip curry
met
rijst
Fruitsalade

Gele Pudding

Wortelpuree
Saffraanrijstpap

Alternatief menu
Kervelsoep - balletjes
Rundsstoofvlees
Groene boontjes
Kookaardappelen
Stracciatellamousse

Koude schotel menu
Tomatengroentesoep
Kaasslaatje
met
3 kazen
Dagdessert

Koude schotel menu
Groentesoep
Maaltijdslaatje met
gebakken
appeltjes en spekjes
Fruitsalade

Koude schotel menu
Vermicellisoep
Koude schotel met
stukjes kip en
verse ananas
Gele Pudding

Koude schotel menu
Preisoep
Koude schotel met
gerookte zalm
en gesnipperde ui
Saffraanrijstpap

Koude schotel menu
Kervelsoep - balletjes
Maaltijdslaatje met
Filet americain
uitjes en augurkjes
Stracciatellamousse

²

Alternatief menu
Tomatengroentesoep
Spaghetti
bolognaise

Banken rekenen steeds vaker kosten aan
voor manuele overschrijvingen. Met Een
domiciliëring geeft u ons toestemming om
uw Prego facturen automatisch te innen op
de vervaldag. Geinteresseerd? Vraag uw
chauffeur om een formulier mee te geven.
Koude schotel menu
Wortel-kokossoep
Koude schotel met
gerookte forel
en ajuinringen
Tiramisu speculaas

Koude schotel menu
Dagsoep
Vlaamse koude
plat met gekookte
hesp
Gebak

Wijzigingen kunnen tot 13:00 doorgegeven worden voor de volgende dag. Bestellingen of veranderingen voor maandag moeten ons ten laatste op zaterdag 13:00 bereiken.
Wij kunnen enkel het dagmenu aanpassen voor diëten of speciale wensen (altijd puree, geen spinazie etc.). Het alternatief menu of koude schotel menu kunnen we helaas niet aanpassen.
Opmerkingen, vragen, klachten, complimentjes. Iets bijzonder lekker gegeten. Foutje gebeurd met de bestelling? Laat het ons weten

Bestelformulier
maandag 23/05

dinsdag 24/05

woensdag 25/05

Geachte klant,
donderdag
26/05

vrijdag 27/05

zaterdag 28/05

zondag 29/05

Dagmenu
Courgettesoep
Varkenslapje
Erwtjes en wortelen
Kookaardappelen
Dagdessert

Dagmenu
Paprika Kaas soep
Rundsstoofvlees
Rode kool
Peterselieaardappelen
Chocoladepudding

Dagmenu
Spinaziesoep
Chipolataworst
Snijbonen
Kookaardappelen
Condérijstpap

Dagmenu
Bloemkoolsoep
Koolvisfilet
Prei gestoofd
Puree
Chocomousse

Dagmenu
Kippensoep
Kipfilet
Champignons in room
Natuuraardappelen
Gele Pudding

Dagmenu
Dagsoep
Varkensbrochette
Witte kool met saus
Natuuraardappelen
Kokosmousse

Alternatief menu
Courgettesoep
Spaghetti
bolognaise

Alternatief menu
Paprika Kaas soep
Nasi Goreng
Rijstschotel

Alternatief menu
Spinaziesoep
Penne mascarpone
met gehakt en
tomatenmascarponesaus
Condérijstpap

Daar
we op
Dagmenu
donderdag
26 mei
Tomatensoep
gesloten
zijn
wegens
Vol au
vent
OLH Hemelvaart
Groentemacedoine
leveren
Puree we
NIET
op
Fruitsalade
die dag.
De bestelling voor
do 26 mei
Alternatief
moet op menu
een
apart blad
doorgegeven
worden en
moet ons
ten laatste op
maandag 23 mei
om 13:00
bereiken.
Deze maaltijden zijn
Koude
menu
koud schotel
en worden
Tomatensoep
meegeleverd op
Slaatje met
woensdag
25 mei
aspergehespenrolletjes
Fruitsalade
Bedankt
voor

met kip en roerei
Dagdessert

Chocoladepudding

Koude schotel menu
Courgettesoep
Slaatje met
aspergehespenrolletjes
Dagdessert

Koude schotel menu
Paprika Kaas soep
Maaltijdslaatje met
gebakken
scampi's
Chocoladepudding

Koude schotel menu
Spinaziesoep
Koude schotel met
vissalade
Condérijstpap

Alternatief menu
Bloemkoolsoep
Frikadellekens
Kriekjes
Puree
Chocomousse

Koude schotel menu
Bloemkoolsoep
Slaatje met
geitenkaas
en spek
Chocomousse

Beste, klanten, van maandag tot zaterdag leveren
wij warme maaltijden bij u aan huis, en proberen
dit voor uw gemak en genot rond hetzelfde tijdstip
te doen. Helaas kunnen we geen vast tijdstip
garanderen: af en toe veranderen de chauffeurs,
of zit het verkeer tegen. Weet dus dat uw maaltijd
soms wat vroeger of later kan toekomen dan u
gewend bent. Bedankt voor uw begrip en
vertrouwen.
Koude schotel menu
Koude schotel menu
Kippensoep
Dagsoep
Koude schotel met
Vlaamse koude
ardeense ham
plat met gekookte
en meloen
hesp
Gele Pudding
Kokosmousse

uw begrip!
Menu's kunnen sporadisch door ons gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging (ander groenten, ander vlees, ander koolhydraten). In de mate van het mogelijke proberen we dan het origineel zo nauwkeurig mogelijk te benaderen
Onze gerechten kunnen sporen bevatten van allergenen omdat ze verwerkt worden in een keuken waar we ook werken met volgende allergenen: 1 gluten, 2 schaaldieren, 3 eieren, 4 vis, 5 pindanoten, 6 soja, 7 melk, 8 noten 9 selderij, 10 mosterd, 11
sesamzaad, 12 sulfieten, 13 lupine en 14 weekdieren. Let op, de samenstelling van de producten kan veranderen.

Wit brood
Grof Brood
Volkoren brood
1/2 wit brood
1/2 grof brood
Klein volkoren

2.70 €
2.70 €
3.00 €
1.50 €
1.50 €
1.80 €

Beenham van de chef 150g
Boterhamworst 150g
Filet de saxe 125g
Gerookt spek dun 125g
Kalkoenfilet 100g
Salami zonder look 125g

Smeerpaté 120g
Ital. Rauwe ham 100g
Beemster Jonge kaas ± 250g
Vitelma 250 gr

Kip curry 145g
Surimi-Krab salade 145g
Eiersalade m. spek 145g
Lentesalade 145g
Vleessalade 145g
Prepare van de chef 145g

Soep 1 liter
2.60 €
Soepje klein extra
1.10 €
Dessert Extra
1.10 €
We hebben handige bestelboekjes
voor beleg en brood. Vraag ze aan
uw chauffeur

