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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 betaalt € 7,50  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 19  Dinsdag 11 mei 2021  t/m Maandag 17 mei 2021  
 Dinsdag en Woensdag | bezorging op dinsdag  
3004 Bloemkool met aardappelen en slavink  Vanille yoghurt  

3084 Witlof met gebakken aard en kipfilet  Aardbeien Kwark  

3014 Worteltjes met  gebakken aardappelen en lange jan  Bosvruchten Kwark  

3101 Stamppot andijvie met kipschnitzel  Vla met chocolade bolletjes  

3002 Stamppot bietjes met een speklap  Banaan  

3011 Macaroni   Peer  

      

 Donderdag en Vrijdag | bezorging op donderdag  
3003 Spitskool met aardappelen en vink  Bosvruchtenkwark  

3090 Stamppot raapsteeltjes met cordon blue  Dubbelvla  

3005 Worteltjes /doperw. geb aard en vis  Yoghurt  

3007 Broccoli schotel met ham en kaas  Aardbei Kwark  

3023 Stamppot spinazie, met ei en gehaktballetjes  Sinaasappel  

3066 Venose kip tandori met rijst  Takje druiven  

      

Zaterdag, Zondag en Maandag | bezorging op zaterdag 
3026  Kapucijners gebakken aard en slavink  Perzik kwark  

3043  Stoofpeertjes met aardappelen en rundvlees  Vruchten Yoghurt  

3005 Snijboontjes met aardappelen en rundervink  Vanille Vla  

3009 Venose stoofpot  Bosvruchten Kwark  

3011 Kip piri piri met rijst  Cupje vers fruit  

3095 Asperge schotel met ham en ei  Bavarois vanille-chocolade  

 
Klantnummer:  Woonplaats:  
Naam:       Tel nummer:   
Adres:   E-mailadres:  

 
Wijzigingen of annuleringen dienen 24 uur van te voren telefonisch  

 te worden gegeven. Anders zijn 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. 
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