Aardappel gerechten

klein

middel

groot

middel

groot

Asperge schotel (verkrijgbaar in het asperge-seizoen)
Souflaki schotel (kipdij, paprika, ui, aardappel)
Tuinboontjes met spekjes en gebakken aardappeltjes
Snijbonenschotel met sucadelapje
Raapstelenschotel met gehaktballetjes
Spekpotje (zeeuwsspek, krieltjes, sperziebonen, prei)
Broccoli schotel met varkenshaas in roomsaus
Biefstuk stroganoff met gebakken aardappeltjes
Wortel ui met speklapje
Vegetarische zuurkool (met ananas en rozijnen)
Andijvie met gehaktbal
Preischotel met blokjes ham
Bloemkoolschotel met gekruid gehakt
Spinazie-schotel met varkenshaas in roomsaus

Pasta gerechten

klein

Kalfsvlees a la funghi
Macaroni met of zonder geraspte kaas
Spaghetti met rundergehakt
Tortellini met serranoham reepjes
Pasta met zelfgemaakte pesto en zalm
Lasagne

Dagvers uit onze eigen keuken
klein - 300 gr
middel - 450 gr
groot - 600 gr
€ 5,25
€ 6,25
€ 8,25
Alle maaltijden en soepen kunnen in de vriezer. Wij bezorgen vanaf 25 euro in
Ouderkerk en Duivendrecht. Bezorgtijd in overleg.
Ps. Om een gevarieerd assortiment aan te bieden, wisselen wij de maaltijden af en kan
het voorkomen dat de gewenste maaltijd niet in de toonbank staat.

––

Buitenlandse gerechten

klein

middel

groot

klein

middel

groot

Kip ketjap mihoen
Kip kerrie rijst
Surinaamse roti
Chinese kip met rijst
Kip peking met witte rijst
Kip sate met nasi
Babi pangang met bami
Chili con carne

Ovenschotels
Boerenstoofschotel (aardappel, gehakt, soepgroenten, kaas)
Pulled porc schotel (aardappel, bosui, kaas, varkensvlees en
BBQ saus)
Moussaka (aardappelgratin, rundergehakt, Griekse kruiden,
tomatensaus, aubergine, kaas)
Grillworst schotel (grillworst, stroganoffsaus, groente, kaas)

Nieuw!! Koolhydraat-arme maaltijden

Deze maaltijden bevatten geen aardappel,
pasta of rijst en worden niet volgens de porties
(klein-middel-groot) verkocht. Graag invullen
welk gewicht gewenst is

Broccoli-taart met ei, gorgonzola, spekjes, tomaat en broccoli
Thaise groene curry met kipdij, champignons en peultjes
Groene schotel met asperges en sugar snaps
Al in ons assortiment verkrijgbaar zonder koolhydraten; biefstuk stroganoff en tuinboontjes met spekjes.

Rauwkostsalades
Linzensalade met avocado, rucola,
huttenkase en komkommer
Vivaldi salade (bleekselderij, appel,
komkommer, rozijn, perzik, walnoot)
Ouderkerkse salade (spitskool, rode paprika,
appel, rozijnen, cashewnoten)
Griekse salade (tomaat, feta, olijfolie,
kruiden)

Graag invullen welk gewicht gewenst is

