Bestellijst
Natuurlijk kunnen we hier niet alles opzetten moest je toch aan iets denken dat hier niet bij staat
laat het ons gerust weten. Bestellingen via mail 1 dag op voorhand tot 16.00.

Vers vlees:
Panklaar vlees:
-

Hamburger
Kippensteak
spekburger
Kalfsworstjes (chipolata)
Braadworsten
Kalfs blinde vinken
Kalkoen blinde vinken
Grillworsten
Beuling (witte of zwarte)

-

Kalkoengehakt
Kalfsgehakt
Gemengd gehakt
Americain ( puur rundsvlees)

Gehakt:

Varkensvlees:
-

Varkenssaté
Varkenshaasje
Varkensgebraad
Napoli gebraad met saus
Schnitzel paprika of gewoon
Cordonbleu (gepaneerd vlees met kaas en hesp)
Varkenshaassaté met lookmarinade
Koteletten
Mignonetten
Pittavlees
Varkensfricassée
Gezouten spek
Gerookt spek
Varkenswangen
Varkenslapjes
Vleesribben

-

Kalfslapjes
Kalfsfricassée
Kalfsschenkel (diepvries verpakt per stuk)

Kalfsvlees:

Gevogelte:
-

Kipfilet
Kalkoenfilet
Gemarineerde kipkoteletten
Gemarineerde kipsaté
Gemarineerde kalkoenlapjes
Kipgyros
Hele kip in stukken of heel laten
kippenbillen

-

Biefstuk
Entrecote
Tournedos
Filet pure
Kruidensteak ( gemarineerde biefstuk)
Runderwok
Stoofvlees
Jeugdvlees (soepvlees zonder been)

Rundsvlees:

Gourmetschotel: (standaard schotel met 9 soorten vlees)
-

-

Kip, kalkoen, hamburger, cordon bleu, kalfsworstje, biefstuk, gerookt spek, saté,
varkenslapje
Hier wijken we niet van af. Wat wel kan is iets extra bijvoorbeeld extra worstjes en
hamburgers voor de kindjes. Deze wordt op een mooie ijzeren schaal
gepresenteerd met waarborg.
3 dagen op voorhand te bestellen!
Kidsgourmet: grillworst, hamburger en kip

Fondueschotel: (standaard schotel ongeveer 300g per persoon)
-

De beste blokjes van kip, runds, varken, kalkoen, gehaktballetjes in 2 smaken en
spekrolletjes
Hier wijken we niet van af. wat wel kan is iets extra bijvoorbeeld extra worstjes en
hamburgers voor de kindjes. Deze wordt op een mooie ijzeren schaal
gepresenteerd met waarborg.
3 dagen op voorhand te bestellen!

BBQ-vlees: Dit kan u terug vinden in onze BBQ folder! (zie website)

Kaas:
-

Jonge kaas Noord-Hollandse
Jong belegen kaas Noord-Hollandse
Oude kaas Noord-Hollandse
150 g potjes gemalen kaas jonge en belegen gemengd
Gemalen emmentaler
Blokjes trappistenkaas

Charcuterie:
-

Rosbief
Ontvette ham
Beenham
Gebraden ham (licht gerookt)
Kalfsrol
Varkensgebraad
Fijnkostsalami
Kalkoensalami
Genovasalami
Chorizo
Salami gewoon
Salami met look
Boerenringworst
Peperblok
Ringworst
Bieslookworst
Blokpaté
Strasbourg
Corned beef
Varkenskop
Frikadellenkoek
Frikadellenkoek met kriekjes
Kalfsworst
Leverworst
Samsonworst
Crème paté
Kippenwit
Kippenwit met kruiden (varieert volgens seizoen)
Ossen gerookt
Paarden gerookt
Zwarte woud ham
Filet d’Ardenne
Filet de sax
Boerenham
Serrano ham
Pastrami
Meterworst (droge Spaanse worst)
Saltufo
Kippenkoekjes (in een potje ongeveer 300g)
Huisgemaakte droge worst

Salades:
-

Boulliesla
Kip Hawai
Kipsla
Balletjes in tomatensaus
Spek en ei sla
Eiersla
Vleessla
Aspergesla met ham
Tonijncocktail
Tonijnsla
Komkommersla
Killokiller (pastasla met yoghurtdressing, tomaten, komkommer, broccoli, hesp,
kip)
Garnaalsla
Champignon à la Grèque
Americain
Prepare
Prepare special met ajuin
Kip curry
Krabsla
Spaanse sla (kip met zongedroogde tomaatjes)
Thaise kipsla (kipsla met curry, sojascheuten, bamboescheuten, citroengras)
Vispotje (enkel donderdag, vrijdag, zaterdag)

-

Doosjes eitjes van 6
Solo bakboter
Becel smeerboter
Loenhout goeie boter
Soepcroutons met kruiden
Stroop van Vrolingen
Bieslook dressing
Honingmosterd dressing

Varia:

Bereide gerechten:
-

Kleine bouletten (0.50g)
Grote bouletten met ajuin
Bereide krieken
Vidé (kan met koekjes)
Stoofvlees
Kalkoenstoofpotje
Goulash
Balletjes in tomatensaus
Kalfsfricassée
Spaghetti
Spaghettisaus
Lasagne
Moussaka
Verse pizza
Gebakken kippenbillen
Gebakken vleesribben
Gebakken spare-ribs
Gebraden kip
Wortelpuree
Aardappelpuree
Gemarineerde krielpatatjes (enkel nog te bakken in de pan)
Verse kroketten
Tomatensoep
Andere soepen variëren elke week vraag gerust wat we in huis hebben
Andere gerechten variëren in het weekend vraag gerust wat we in huis hebben
Dessertjes: chocomousse, tiramisu, rijstpap
Platte kaas met aardbeien

Groenten & fruit:
(3 maal per week verse aanvoer van groente aanbod volgens seizoen)
-

Handappelsienen
Persappelsienen
Clementines
Bloedappelsienen
Citroenen
Belgische aardbeien
Bloemkolen
Broccoli
Wortelen
Netje kleine ajuin 1 kg
Bonkajuinen
Vastkokende aardappelen zakken 2.5 kg
Bloemige aardappelen zakken 2.5 kg

-

Frietaardappelen zakken 5 kg
Vleestomaten
Kerstomaten in trosjes
Conference peren
Pink lady appelen
Granny smith appelen
Kiwi
Cavaillon
Pijpajuin
Komkommer
Kropsla
ijsbergsla
Spitskool
Witte of blauwe druiven pitloos
Bananen
Courgette
Prei
Soepselder
Witte selder
Witloof
Rode of groene parika
Boontjes ( potjes 250 g)
Rauwkostmix
Wokmix
Soepgroenten
Spaghettimix
Verse fruitsla

