 Dagverse maaltijden vanaf ca. 8 - 10 personen;

Italiaans
Warme gerechten
* Lasagne Verde met rundergehakt, verse groenten in romige bechamelsaus
Salade
* IJsbergsla met lente ui en dressing

Penne bolognaise
Warme gerechten
* Tricolore Penne Of macaroni
* Bolognaisesaus met veel verse groenten en Italiaanse kruiden Of carbonarasaus
Salade
* Slamix met dressing

Oosters
Warme gerechten
* Nasi Of bami met verse wokgroenten en gemarineerd kippenvlees
* Malse kip – dijbeensaté met satésaus (2 x 80 gr. p.p.)
Salade
*
Komkommersalade, groene kruiden en dressing
Bijgerechten
* Garnalenchips

Lekker kippig
Warme gerechten
* Kip kerrie; stukjes kip in kerriemelange met ananas en haricoverts
*

Witte rijst

Salade
* Mesclun: jonge slamix met dressing
Bijgerechten
* Cassave kroepoek

Schnitzel
Warme gerechten
* Schnitzel
* Aardappelgratin Of gebakken aardappeltjes
* Ratatouille van verse groenten
Salade
* IJsbergsla met dressing

Stoofpotjes
Warme gerechten
* Boeuf Bourguignon; stoofpotjes van rundvlees, rode wijn en groenten
Of
* Coq au Vin, mals kippenvlees met wortel, ui & champignons
* Rijst met groentemix
Salade
* Rauwkostsalade met dressing

Winters
Warme gerechten
* Heerlijk hacheeschotel met laurier, ui en kruidnagel
*
*

Of
Chili Con Carne, met bruine bonen en rundvlees
Aardappelpuree met een scheutje room, witte rijst

*

Rodekool met appel
STAMPPOTJES MET WORST

Stamppot
*
Boerenkool Of zuurkool Of hutspot Of andijvie Of snijbonen Of rode kool e.d.
*
Gelderse rookworst Of verse worst Of speklapje Of kleine rundergehaktballetjes
Bijgerechten
*
Jus, Amsterdamse uitjes & augurk

Diverse dagverse maaltijden vanaf € 11.50 p.p.
Servies & bestek € 0.95 p.e.
Bijdragetransport € 10.00
Prijzen zijn exclusief b.t.w. en vanaf ca. 8 personen
Heeft u andere wensen en / of budget….geen probleem wij maken alles op maat !

In al onze gerechten kunnen mogelijk allergie verwekkende ingrediënten in zitten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glutenbevattende granen
Ei
Vis
Pinda
Noten
Soja
Melk, inclusief lactose
Schaaldieren
Weekdieren
Selderij
Mosterd
Sesamzaad
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