MAALTIJDEN GRAAG 2 DAGEN VAN TEVOREN DOORGEVEN EN ZIJN TE BESTELLEN
VAN MAANDAG T/M VRIJDAG.
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VAN MAANDAG T/M VRIJDAG.
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DEZE MAALTIJDEN ZIJN GEKOELD.

DEZE MAALTIJDEN ZIJN GEKOELD.

DEZE MAALTIJDEN ZIJN GEKOELD.

STANDAARD GERECHTEN

ÉÉNPANSGERECHTEN

Gerechten bestaande uit groente met saus of kaas,
gebakken of gekookte aardappelen en de keuze uit
slavink, schnitzel, runder saucijs of gehaktbal.
De meeste gerechten zijn het hele jaar beschikbaar.
Menu 1

7,00

Menu 8 - Aardappelschotel

Menu 2

7,00

Menu 9 - Kipschotel

Menu 3
Menu 4

Bloemkool met aardappelen en vlees.
Sperziebonen met spekjes en ui, aardappelen en vlees.
Broccoli met aardappelen en vlees.
Witlof met ham en kaas, aardappelen en vlees.

Menu 13 - Salade met gerookte zalm

7,50

7,50

Menu 14 - Gemengde salade

7,00

7,00

Menu 15 - Pokebowl met kippendij

8.00

7,50

Menu 16 - Pokebowl met gerookte zalm

8,50

BUITENLANDSE GERECHTEN

Gele rijst, groenten, saté met satésaus, gebakken uitjes en frisse atjar.

Menu 6 - Spaghetti bolognese

Rundergehakt, diverse groenten, tomatensaus en pittige geraspte kaas.

Menu 7 - Bami met huisgemaakte saté en ei

Bami, groenten, saté met satésaus, gebakken uitjes en een gebakken ei.

Goed gevulde en frisse maaltijdsalades voor de zomerdag.
Deze gerechten zijn alleen van begin april tot eind augustus
beschikbaar.

7,50

Aardappeltjes, champignons, ui, paprika, reepjes speklap en broccoli.
Pasta, kippendij, mais, doperwten, paprika, ui en pittige geraspte kaas.

7,50
7,50
7,50

Sla, cherrytomaat, komkommer, rode ui, kappertjes, en mosterd-dille.
Sla, tomaat, komkommer, spekjes, croutons, ei, rode ui, champignons.
Rijst, komkommer, mango, wortel, avocado, lente-ui en sesamzaad.
Rijst, komkommer, mango, avocado, zalm, limoen en sesamzaad..

LUXE ZOMER STAMPPOTTEN

Gerechten die afkomstig zijn uit de Italiaanse of oosterse
keuken. Deze gerechten zijn alleen van begin april tot eind
augustus beschikbaar.
Menu 5 - Nasi met huisgemaakte saté en atjar

LENTE / ZOMER SALADES

Deze maaltijden bestaan uit diverse ingrediënten gemengd in één portie verpakking.
Deze gerechten zijn het hele jaar beschikbaar.

Gerechten bestaande uit gestampte aardappelen met verse
groenten en vlees. Jus word meegeleverd. Deze gerechten
zijn alleen van begin april tot eind augustus beschikbaar.
Menu 10 - Stamppot rauwe andijvie met pulled pork 7,50
Rauwe andijvie met spekjes, pulled pork en Amsterdamse ui.

Menu 11 - Stamppot groene kool met kippendij
Zoete aardappel met katjang pedis nootjes, pesto en oude kaas.

Menu 12 - Stamppot prei met zalm

Prei met dille, crème fraiche, cherry tomaatjes en mosterdsaus.

ASPERGE GERECHTEN
Gerechten waarbij witte of groene asperges centraal staan.
Deze gerechten zijn alleen van half april tot eind juli beschikbaar en worden warm geleverd. De soep zal ingevroren wat
langer beschikbaar zijn.
Menu 17 - Pasta met asperges en ham

12.50

Menu 18 - Pasta met asperges en zalm

12.50

Menu 19 - Krieltjes met asperges en ham

12.50

Witte asperge, beenham, lente-ui, champignons, ei en hollandaise-

7,50

Groene asperge, zalm, cherrytomaatjes, rode ui, kappertjes en dille.

8,50

Witte asperge, Betuwse beenham, krieltjes, ei en hollandaisesaus.

Menu 20 - Aspergesoep (1 liter verpakking)

Romige aspergesoep met Betuwse beenham en groene tuinkruiden.

7,50

HAPJES SCHALEN KOUD
Goed gevulde schaal met diverse heerlijke hapjes gemaakt
met uitsluitend eerlijke kwaliteitsproducten.

HAPJES PANNEN WARM
Goed gevulde pan met diverse heerlijke borrel-snacks
gemaakt van uitsluitend eerlijke kwaliteitsproducten.

Standaard klein 25 stuks

€ 17,00

Kip klein 60 stuks

€ 32,00

Gemengd klein 25 stuks

€ 24,50

Kip middel 120 stuks

€ 54,00

Luxe klein 25 stuks

€ 29,50

Kip groot 180 stuks

€ 81,00

Meatlovers (vlees) klein 25 stuks

€ 27,00
Vlees klein 60 stuks

€ 32,00

MAALTIJDSERVICE
BESTELLIJST
LENTE EN ZOMER
Telefonisch bereikbaar:

Standaard middel 50 stuks

€ 27,00

Vlees middel 120 stuks

€ 54,00

Gemengd middel 50 stuks

€ 34,50

Vlees groot 180 stuks

€ 81,00

Luxe middel 50 stuks

€ 42,00

Meatlovers (vlees) middel 50 stuks

€ 37,00

Tijden van bezorging / afhalen gaan in
overleg.

Standaard groot 75 stuks

€ 37,00

Gemengd groot 75 stuks

€ 44,50

Maaltijdservice.nu
Marshovenlaan 2,
Coevorden.

Luxe groot 75 stuks

€ 52,00

Meatlovers (vlees) groot 75 stuks

€ 47,00

Maandag t/m Vrijdag: 09:00 - 20:00
Zaterdag: 10:00 - 13:00
Zondag: Gesloten

Web: www.maaltijdservice.nu
Web: www.cateringservice.nu
Telefoon: 06 46 011 767

