Bestelschema :

versuniek 3 vaks maaltijden €5,59
Kip stroganoff, spersiebonen en aardappels

↓ Bestellen ↓

Gehaktbal met jus, bloemkool en aardappels

Dinsdag voor donderdag en vrijdag
vrijdag voor dinsdag en woendag

Runderlapje met jus, stoofpeertjes en puree
Grillburger, jus, spersiebonen en aardappel
Cordonbleu met jus, spinazie en aardappel

↓ Levering↓

MAMA'S MAALTIJDEN
4 dagen THT

Runderhachee, rode kool en puree

€ 6,99

Versuniek stamppotten €5,59

Bami met kipsaté

Andijviestamppot met gehaktbal en jus

Pasta pesto

Boerenkool stamppot met rookworst

Mexicaanse tortilla's

Zuurkoolstamppot hawaii met rookworst

Lasagna bolognese

Witlof stamppot met gehaktballetjes

Nasi met kipsaté

Asperge schotel

Macaroni bolognese

Maaltijdmeesters oosterse maaltijden

Nasi met babi pangang

Bami goreng/kipkluifjes/balletjes/saté

5,69

Tagliatella met truffelroom saus

Kip tandoori met gele rijst

5,69

Aardappelgratin met cordon bleu en boontjes

Babi ketjap met rijst en asperges

5,69

Puree met rode kool, hachee en peertjes

Geroosterd buikspek met bami
De Kroes Italiaanse specialiteiten

5,69

Hutspot met hachee

macaroni tomatini balletjes

5,09

Stamppot boerenkool

Tagliatella carbonara

5,49

Vegetarische chicken teriyaki

Verse Runderlasagna

5,49

padifood chinese maaltijden

Penne ham kaas en mascarponesaus
Nanny's maaltijden

5,49 bami goreng rijkgevuld

Surinaams bami tafeltje

5,79 Rijkgevulde mihoen 350 gram

4,29

Surinaamse rijst tafel
5,79 bami/babi pangang 500 gram
Van de Ende maaltijden (Ronde bak) €5,49
bami/foe yong hai 500 gram
Macaroni
bami/sate babi 500 gram

5,99

Risotto met kippendij en champignons

nasi goreng rijkgevuld

Spaghetti

4,29
4,29

5,99
5,99

nasi/babi pangang 500 gram

5,99

nasi/sate ajam 500 gram

5,99

Bami met kip, ei en satésaus

kip sweet chili kantonese rijst 450 gr.

5,29

Nasi met kip, ei en satésaus

Kip ketjap met chinese bami

5,29

Bami speciaal

6,59

Kip, rundvlees of kip-saté
Jan Pannekoeken
American pancakes 6 stuks
Pannenkoeken naturel 8 stuks
Poffertjes met suiker en boter 36 stuks

1,15 Nasi speciaal

6,59

Pannekoek met spek 2 stuks

3,25

Mihoen met kip

Bapao broodjes

2,49
2,95
3,15

Oma's soep 500 ml € 4.45

FOODSERVICE H.v.Langelaar

Rode linzen soep (licht pittig)

Maaltijdsalades 450 gram

Pompoen soep (licht pittig)

Maaltijdsalade Caesar

Tomatensoep met verse basilicum

Maaltijdsalade Kip

Erwtensoep

Maaltijdsalade gerookte kip

Chinese tomaten soep 500 ml

3,25

Maaltijdsalade Zalm

Vers gerookte zalmfilet

Maaltijdsalade Kip ketjap

Diverse tijdschriften

Slaschotel rauwkost 275 gram

Puzzelboekjes

div.

Slaschotel italiaanse mix 250 gram

Candlelight romans

div.

Slaschotel caesar 250 gram

Mijn Geheim

div.

van onze banketbakker

Max tv gids
Privé
Weekend

Liny's leespakket
Land idee
div.
Flemmings kant en klare snackbroodjes

roomboter allerhande

5,75

amandelkrullen

3,99

Broodje frikandel met Heinz saus

1,99 roomboter romeo's pak 6 stuks

3,65

Cheeseburger met Heinz ketchup

1,99 roomboter cake

4,60

Chickenburgen met Heinz saus

1,99 zwitsers zak a 4 stuks

7,60

Hotdogs met Heinz saus
Van de Slager

1,99 roomboter spritsen pak 6 stuks

3,50

Slagers gehaktbal

1,90 Diverse soorten gebak

Hamburger

1,90 Petit Fleurre 8 stuks

zoute krakelingen of korstzoutjes

3,99
v.a

2,55
7,50

Erwtensoep of bruine bonensoep

p/kg Slagroomsoesjes

4,25

Verse kipfilet

p/kg TV gebakjes 1x8 chocolade
Van de banketbakker
p/kg

7,95

Vlees van de slager
Div. soorten vis van de visboer
Kaarten
Diverse soorten wens kaarten vanaf

p/kg

aardbei bavarois punt
0,99

vruchtenpunt / moorkop
Slagroompunt / mokkapunt

(rouw, felicitatie, geboorte) e.d.
Postzegels

hazelnootschuim / gele room tompouce

9,60

slagroom snit / mokka snit

Vers fruit (Dagelijks vers)

chipolata snit / Vruchten slof

Hollandse aardbeien

Taarten

Pitloze druiven
Kiwi's green of gold
Sinaasappels en mandarijnen

Foodservice
H.van Langelaar
tel. 075-6162529

Appels(Elstar/Jonagold/Granny smith/Kanzi)
Buitenlandse kaas vers van het mes
Geitenkaas Fenegriek en koriander
Rambol noot mix
Roombrie
Geitenkaas jong belegen

deze koelverse artikelen 1 dag eerder bestellen ivm Lange THT Datum

