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Bestellijst maaltijden
In onze eigen keuken bereiden wij dagelijks gevarieerde maaltijden bestaande uit groenten,
aardappelen, vlees/vis of pasta en een dessert. U betaald €6,99 voor een maaltijd met dessert
inclusief bezorgen in Vollenhove. Minimaal 2 maaltijden per bezorging!
Onze maaltijden zijn 3 dagen houdbaar in uw koelkast bij 3-5 graden Celsius. U kunt de maaltijden
ook invriezen. Alle gerechten worden geleverd in een magnetron bestendige verpakking.
Opwarmen: 5 minuten op 600W in uw magnetron

Week 8 dinsdag 20 februari t/m maandag 26 februari 2018
Dinsdag en Woensdag | bezorging op dinsdag
3057
3003
3080
3111
3001
3099

Rode bietjes met aardappelen en een speklapje
Spitskool met aardappelen en kipfilet
Bruine bonen,spekjes aardappelen en worstje
Shoarma schotel met aardappels en groente
Stamppot zuurkool met een rookworstje
Oosterse balletjes in rijst

3017
3054
3013
3082
3083
3079

Worteltjes met gebakken aardappeltjes en vis
Andijvie met aardappels en gehaktballetjes
Stamppot boerenkool met r ook worst
Witlof schotel met kip en ham en kaas
Bloemkoolschotel met kaassaus en gehakt
Bami met ketjapballetjes

3043
3026
3022
3031
3009
3113

Stoofpeertjes aardappelen en rundvlees
Kapucijners spekjes aard en slavink
Stamppot hutspot met een rookworstje
Lasagne
Venose stoofpot
Spaanse kipschotel met kerriesaus

Perzik kwark
Appel
Bosvruchten Kwark
Vanille vla
Peer
Bavarois vanille-chocolade

Donderdag en Vrijdag | bezorging op donderdag
Sinaasappel
Dubbelvla
Verse ananas
Chocolade vla
Perzik Kwark
Bavarois amaretto-koffie

Zaterdag, Zondag en Maandag | bezorging op zaterdag

Klantnummer:
Naam:
Adres:

Aardbeien kwark
Vruchten Yoghurt
Bavarois ananas -yoghurt
Banaan
Hopjes vla
Vers Fruit

Woonplaats:
Tel nummer:
E-mailadres:

Wijzigingen of annuleringen dienen 24 uur van te voren telefonisch
te worden gegeven. Anders zijn wij genoodzaakt om de maaltijd in rekening te moeten brengen.
Wilt u een extra fruitbestelling doen dan mag deze vermeld worden op de
achterzijde van deze lijst samen met de gewenste leverdag.

Maaltijdservice Vollenhove is een onderdeel van De Echte Groenteman Simon Dragt

