BESTELLIJST

ZOMER
2022

Bezorgdag:_______________________________ Dieet:___________________
HOLLANDSE KEUKEN

€ 6,95

aantal

BUITENLANDSE KEUKEN

Broccolistamppot

Surinaamse Roti

Tuinboontjes met aardappels in de schil

Thaise curry met kip

Rode kool met puree

Babi pangang

Sperzieboontjes met krieltjes

Kip in ketjapsaus

gehaktbal of beenham

€ 6,75

aardappels, boontjes, kip en ei
nasi / bami / rijst

varkenshaas in roomsaus of varkenslapje in jus
varkensdraadjesvlees of runderstoofvlees

nasi / bami / rijst
nasi / bami / rijst

kip in pepersaus of vispotje

Bloemkool met puree

SOEP

varkenslapje in jus of gehaktbal

Groentemix met aardappels in schil

0.5
liter

Groentesoep

€ 2,50

Kippensoep

€ 2,50

Tomatensoep

€ 2,50

Spinazie-ei met aardappelgratin

Franse uiensoep

€ 2,50

Broccoli met aardappelgratin

Mosterdsoep

€ 2,50

Prei-room met puree

Chineese tomatensoep

€ 2,50

Wortel-ui met puree

Vissoep

€ 3,00

Prei-room met puree

OVERIGE

Lasagne

Slaatje

€ 3,00

Rauwkostsalade

€ 1,50

Bavarois

€ 2,50

Pasta Bolognese

Vla

€ 1,50

Pasta Spinazie roomkaas

Extra boodschappen:

kip in pepersaus of beenham

Groentemix met aardappels in schil
kip in pepersaus of beenham

OVENSCHOTELS

€ 7,50

aantal

gehakt of vegetarisch

diverse soorten vis of vegetarisch
kip of vegetarisch
runderstoofvlees

kip of vegetarisch

gehakt of vegetarisch

BUITENLANDSE KEUKEN

aantal

€ 6,95

aantal

met gehakt

met spekjes of vegetarisch

Paella

rijstgerecht met kip en garnalen

MARKT 5 - HAPERT - 0497-745556

aantal

MAALTIJDEN & BEZORGING
Senioren maaltijden en bezorging
Speciaal voor ouderen biedt KempenGENOT een
GRATIS maaltijdservice aan!
U kunt iedere week de bestellijst naar wens invullen
en dan wordt het gratis bij u thuis bezorgd!
Bezorgdagen:
Dinsdag, Woensdag, Donderdag & Vrijdag
Bij afname van 7 maaltijden = € 2,50 korting!

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.

Senioren portie - 400 gr
Klaar in 3 minuten

MAGNETRON
INSTELLEN OP
600WATT

MARKT 5 - HAPERT - 0497-745556

