Maaltijdservice Vollenhove
Voorpoort 2
8325 CM Vollenhove

T. 0527-243439
E. info@simondragt.nl
I. www.simondragt.nl

Bestellijst maaltijden
In onze eigen keuken bereiden wij dagelijks gevarieerde maaltijden bestaande uit groenten,
aardappelen, vlees/vis of pasta en een dessert. U betaalt € 7.99 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 30 dinsdag 26 juli t/m maandag 1 augustus 2022
Dinsdag en Woensdag | bezorging op dinsdag
3016
3091
3097
3021
3092
3010

Broccoli met aardappelen en kipschnitzel
Chinese kool met gebakken aard. en kipfilet
Spinazie met aardappelen en rundvlees
Stamppot prei met cranberry’s en slavink
Wortelbleekselderij gratin met ham
Macaroni

3009
3026
3005
3041
3082
3114

Venose stoofpot
Kapucijners met krielaardappeltjes en slavink
Snijboontjes met aardappelen en rundervink
Stamppot rode kool met gehaktballetjes
Witlof gratin met ham en kaas
Spaanse kip schotel

3033
3004
3100
3043
3140
3066

Stamppot andijvie en gehaktballetjes
Bloemkool met aardappelen en slavink
Rabarber gebakken aard en lange jan
Stoofpeertjes met aardappelen en rundvlees
Rauwkost salade gebakken aard en kipschnitzel
Venose kip tandori met rijst

Vanille kwark
Yoghurt
Karamelvla
Vanille vla
Banaan
Mineola

Donderdag en Vrijdag | bezorging op donderdag
Chocolade-vanille vla
Vruchten yoghurt
Vanillekwark
Vanille yoghurt
Mandarijn
Appel

Zaterdag, Zondag en Maandag | bezorging op zaterdag

Klantnummer:
Naam:
Adres:

Perzik kwark
Vlaflip
Chocolade bolletjes vla
Slagroomvla
Peer
Bakje ananas

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

