
 Koelverspakket wk 21-2022 

  Deze lijst uiterlijk op dinsdag retour! 

  Minimaal 3 maaltijden per bezorgdag 
  Annuleren niet kostenloos   

 
 

Prijzen: maaltijd = € 7,09 | categorie 2 = € 7,35 || soep = € 1,45 || vla/yoghurt = € 0,80 | ambachtelijk toetje = € 2,25 || fruit = € 0,60 | gesneden fruit = € 1,95

 

Dinsdag 24 mei  [13:30 - 17:00] geleverd | met TGT 27-05

aantal aantal aantal aantal bijlagen

  karbonade   kipfilet   rundervink   tomaat-cremesoep

  rode bietjes   romanoboontjes   spinazie  

gekookte aard. gekookte aard. aardappelpuree   groentensoep

  kip pesto ragôut   biftekki burger + ui   turkse kofte+groenten   courg-aard.soep

  doperwten   gemengde sla   rode koolsla (koud)   

zilvervliesrijst oven aardappeltjes pof aardappeltjes   yoghurt

vegetarisch vegetarisch vegetarisch

  vega pesto ragout   pasta penne   tom.mozzarellaburger   vla

  doperwten   paddenstoel+truffel   rode koolsla (koud)  

zilvervliesrijst italiaanse roerbak pof aardappeltjes   gegrilde ananas

categorie 2 maaltijd categorie 2 maaltijd

  mexicaanse vis   kipdij gev. tutti frutti   -   handfruit

  mais groentenmix   broccoli groentenmix   -  

knolselderijpuree aardappelgratin -   gesneden fruit

Vrijdag 27 mei [13:30 - 17:00] geleverd | met TGT 31-05

aantal aantal aantal aantal bijlagen

  kipboomstammetje   runderlapje   speklapje   chin.tomatensoep

  andijvie   bloemkool+kaasaus   gestoofde prei  

gekookte aard. gekookte aard. aardappelpuree   held.kippensoep

  hemelse zalmfilet   lasagne bolognese   ovenschotel witlof +   spinazie-zalmsoep

  doperwten+worteltjes   ital.roerbakgroenten   rundergehakt   

bieslookpuree - appelcompôte (koud)   yoghurt

vegetarisch vegetarisch vegetarisch

  vega worstje   portobello (paddest.)   ovenschotel witlof +   vla

  doperwten+worteltjes   griekse vulling   vega gehakt  

bieslookpuree risotto rijst appelcompôte (koud)   citroen bavarois

categorie 2 maaltijd categorie 2 maaltijd

  kippeling (kip)   vleessalade   -   handfruit

  boontjes   -   -  

pof aardappeltjes - -   gesneden fruit

Dieetvoorkeur Naam TGT = Te gebruiken tot

natriumarm Adres Advies: dag na verlopen
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Tel.nr Bewaaradvies

Maaltijden totaal In de koelkast bewaren

T 0570 626 606 E info@gotink.nl Bereidingswijze

A Osnabrückstraat 20 | 7418 BN Deventer Prik gaatjes in het folie | 5 minuten in de magnetron op 700 Watt 

Eventuele wijzigingen

voorbehouden


