Menu 2018
Soepen
Tomatensoep
Groentesoep
Kippensoep
Bospaddenstoelensoep
Erwtensoep
Soep van de week

0,5 ml
goed gevulde tomatensoep
met soepballetjes
met verse stukjes kip
vol met champignons
met heerlijke rookworst
wisselende soep van het seizoen

Stamppotten
Andijvie stamppot
Boerenkoolstamppot
Hutspot
Zuurkool stamppot
Rodekool stamppot
Rode bieten stamppot
Spinazie stamppot
Blote Billen in het gras

500 gram
om weg te kwijlen
oer hollands
gewoon lekker
met of zonder ananas
met een heerlijk appeltje
voor de liefhebber
wat extra ijzer
snijbonen met witte bonen

Stoofschotels
Met rijst of aardappels

500 gram
maak je keuze op de site!

Hollandse Hachee
Hongaarse Goulash
Boeuf Bourguignon

met suddervlees en ui
altijd goed!
naar Frans recept

€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

Ovenschotels
Broccoli schotel met kaas en spek
Witlofschotel met ham en kaas
Aubergineschotel met 3 soorten kaas
Preischotel met gehakt en kerrie
Spinazie schotel met bospaddenstoelen

500 gram
de populaire keuze
recept naar ons wiltoftaartje
heerlijk meet rijst
zeker eens proberen!
voor de vegetariër

€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95

Pasta's
Mac and Cheese
Lasagne bolognese
Lasagne van groente vegetarische
Macaroni
Spaghetti
Ravioli met rucola en tomaat
Tortilla

500 gram
met ham en broccoli
heerlijk uit de oven
met verse lasagnebladen
tomaatsaus, gehakt en diversen groenten
uit italiaanse keuken
met Rucola, tomaatjes en gourgette
gevuld met gehakt en een groentemix

€ 5,98
€ 8,95
€ 8,95
€ 5,98
€ 5,98
€ 5,98
€ 4,98

Overige gerechte
Kipschotel
Chili con carne
Nasi
Bami
Week speciaal elke week en anderen maaltijd

heerlijk met rijst
kan met rijst en aardappel
lekker met Kipsaté
altijd goed!
kijk op de site wat we deze week hebben

€ 9,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95

Bij gerechten
Appelcompote
Aardbei rabarbercompote
Stoofperen
Fruitsalade
Meloensalade
Ananas gesneden
Aardbeienkwark
Vanillekwark

van meerder soorten appels
zomerseizoen
winterseizoen
fris en fruitig
minimaal twee soorten meloen
heerlijke stukjes ananas
met vers fruit
met vers fruit

€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95

maaltijdsalade ‘s
Met pistoletjes
Kool kip salade

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

€ 5,98
€ 5,98
€ 5,98
€ 5,98
€ 5,98
€ 5,98
€ 5,98

500 gram
met gerookt kip

€ 7,95

Appelnoten salade
Waldorf salade
Griekse feta salade
Pasta pesto salade

met meerder noten
naar oud recept!
frisse salade
heerlijke penne past

€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95

Belegde Broodje
Keuze uit wit of bruine kadet
Wit of bruine pistolet (+ €0.50)
Broodje gezond ham kaas
Broodje brie gezond
Broodje filet americain
Broodje file americain met ei
Broodje file americain speciaal
Broodje bal
Broodje tartaar
broodje tartaar met ui
Broodje kaas
Broodje Oude kaas
Broodje Carpaccio

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,00
€ 2,50
€ 4,00

Vergadering of bedrijf lunch? Infomeer naar de mogelijk heden
Vlees
Gehaktbal
Halve rookworst
Suddervlees
Gegrilde kip
Hamburger
Duitse braadworst
Schnitzel
kip cordon bleu
Kipsaté 3 stokjes
Uitgebakken spekjes
Zalm

€ 1,95
€ 1,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 1,95
€ 1,95
€ 2,95
€ 1,95
€ 2,95
€ 1,95
€ 2,75

Drinken
Verse jus d'orange
Coca cola
Coca cola light
Sinas
Chocomel
Fristi
Red bull
7up

€ 2,95
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,00

