
Klantgegevens Klantnummer:
Naam, voorletters
Adres
Postcode+woonplaats Vlees, vis, vervanger Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Emailadres Stoofpotje van procureur met jus (varken)
Telefoonnummer Gehaktbal met jus (rund) X
Extra info Zigeunerschijf met jus (varken)
Allergenen Schnitzel met champignonssaus (kip)

Speklapje met jus (varken) X
Panga met roomsaus X
Tilapia met Hollandaisesaus
Zalm met botersaus, gegrild
Zeebaars met kreeftensaus (€ 3,20 meerprijs)
Vegetarische burger / schnitzel / sate / nomeat bal
Geen vlees/vis maar dubbel goente
Groente
Stoofperen
Haricotsverts X
Bloemkool met kaassaus X
Witte kool met pestoroomsaus
Appel met perzikken, gestoofd
Champignons met ui
Bietjes, gekookt
Vierseizoenen groente X
Mais
Aardappel of rijst

2x Aardappelen gekookt X
Gebakken aardappelen X

1x Gekookte kriel met peterselie
Aardappelgratin naturel

1x Aardappelpuree X
Witte rijst
Geen aardappel maar dubbel groente
Rembrandtstraat 1B
2671GC Naaldwijk

1x info@versmaaltijden.nl
www.versmaaltijden.nl
T. 0174-631641 (di-vr van 9:00 tot 15:00 uur)

                             Wij bezorgen gratis vanaf €22,50  (onder dit bedrag betaalt u €7,50 bezorgkosten)

Extraatje voor €1,25 per stuk (NIET natriumarm verkrijgbaar)
Soep van de week Rijstepap (grootmoeders recept)

Vleesjus 200 cc Kipslaatje

Champignonsoep Tiramisu
Ossenstaartsoep Bavarois van de week 
Uiensoep Kwark van de week
Mosterdsoep Yoghurt van de week
Extraatjes voor €2,25 per stuk (NIET natriumarm verkrijgbaar)

Zalmslaatje Rundvleesslaatje
Als u bestelt via onze webshop heeft u een ruime keuze extraatjes!

Groentesoep Panna cotta

Macaroni bolognese  

Tomatensoep met ballen Griesmeelpap met aardbeisaus
Kippensoep Custardpudding

Tilapiafilet met saus, mais, aardappelgratin
Gehaktballetjes met jus, appelcompote, aardappelpuree

Maaltijd van de chef vega
Kipschnitzel met jus, vierseizoenen groente, aardappelgratin
Speklap met jus, zuurkool, aardappelpuree

Compleet maaltijden 400 gram €7,50 (NIET natriumarm verkrijgbaar) aantal

Nasi met gehaktballetjes in pindasaus (hoh) 1x

Voorbeeldlijst

week 3 : 17-jan t/m 23-jan
m / v Graag complete boekjes inleveren, anders uiterlijk inleveren : Dinsdag 11-jan

Stel uw eigen maaltijd samen (400 gram €7,50)

Budget maaltijden 400 gram €6,50 (NIET natriumarm verkrijgbaar) aantal

Maaltijd van de chef met vlees
Maaltijd van de chef met vis 2x

Tempe Jambalaya (tomaten-kerriesaus) met gele rijst (vegan)
Tajine met mergues wostjes en vijgen
Zalm teriyaki met roerbakgroente en rijst

Visstoofpotje met puree en groente
Stamppot bieten met procereurlapje
Stamppot zuurkool met rookworst


