BESTELLIJST
HOLLANDSE KEUKEN

€ 6,95
per portie

NAJAAR
2022

portie

BUITENLANDSE KEUKEN

Zuurkoolstamppot

Kipsaté

Hutspot

Ajam ketjap

Rode kool met puree

Babi pangang

Spruitjes met puree

Pasta Bolognese

Erwtjes & worteltjes met gekookte aardappel

Pasta Bospaddestoel

Bloemkool met gekookte aardappel

Tjap tjoy (vega)

varkenslapje met jus of rookworst

€ 6,95
per portie

nasi / bami / witte rijst
nasi / bami / witte rijst

gehaktbal of runderstoofvlees
runderstoofvlees of varkenslapje met jus

nasi / bami / rijst
met gehakt

verse worst of sucadelapje
visfilet of kip in pepersaus

met truffel & gerookte kip
nasi / bami / witte rijst

gehaktbal of beenham

Sperzieboontjes met aardappels in schil
varkenshaas in roomsaus of visfilet

SOEP

0.5
liter

Groentesoep

€ 2,50

Witlof met kaas en aardappelpuree

Kippensoep

€ 2,50

Jachtschotel met hete bliksem

Tomatensoep

€ 2,50

Zuurkoolschotel

Franse uiensoep

€ 2,50

Prei-room met aardappelgratin

Mosterdsoep

€ 2,50

Lasagne

Bospaddenstoelensoep

€ 3,00

Erwtensoep

€ 3,00

Vissoep

€ 3,50

OVENSCHOTELS

€ 7,50
per portie

portie

beenham of vega
met runderstoof
gehakt of vega
kip of vega

gehakt of vegetarisch

WILDGERECHTEN

portie

€ 8,50
per portie

aantal

portie

Rode kool met puree en stoofpeertje
wildstoofpotje of gekonfijte eendenbout

Spruitjes met gekookte aardappel en stoofpeertje
wildstoofpotje of gekonfijte eendenbout

Hete bliksem met wildstoof
gegratineerd met kaas uit de oven

MARKT 5 - HAPERT - 0497-745556

• Alle gerechten zijn koolhydraatarm of glutenvrij te bestellen.
• Warm afhalen € 0,50 meerprijs per gerecht

MAALTIJDEN & BEZORGING
Traiteur - maaltijden en bezorging

In onze winkel vindt u een ruim assortiment
maaltijden, salades, delicatessen & BBQ-vlees.
Als u speciale wensen of vragen heeft, raden wij u
aan telefonisch contact op te nemen, zodat wij u
tegemoet kunnen komen.
Monique kookt naar het seizoen en heeft op de
website kempengenot.nl een wisselend en
gevarieerd menu staan. Deze kunt u downloaden
vanaf de site, online bestellen, ophalen in de
winkel of telefonisch doorgeven.
Maaltijden worden in overleg bezorgd, dus bent u
slecht ter been of kunt u om andere redenen niet
bij ons langs komen, schroom niet om te bellen,
wij komen graag bij u langs!

BEREIDING MAALTIJDEN
De maaltijden zijn 3 dagen houdbaar
in uw koelkast bij 3-5 °C. U kunt de
maaltijden ook invriezen. Alle
gerechten worden geleverd in een
magnetronbestendige verpakking.

Kleine portie - 400 gr
Klaar in 3 minuten

Middel portie - 500 gr
Klaar in 3 - 4 minuten

Grote portie - 700 gr
Klaar in 5 - 6 minuten
MAGNETRON
INSTELLEN OP
600WATT
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