Koelverspakket wk 26-2022
Deze lijst uiterlijk op dinsdag retour!
Minimaal 3 maaltijden per bezorgdag
Annuleren niet kostenloos
Dinsdag 28 juni [13:30 - 17:00] geleverd | met TGT 1-07
aantal

aantal

aantal

aantal

bijlagen

slavink
rode bietjes
gekookte aard.

kipfilet
spinazie
gekookte aard.

rundergehaktbal
bloemkool
aardappelpuree

groentensoep

beef teriyaki
peultjes
bieslookpuree

cordon blue+pepersaus
gemengde sla
geb.aardappelschijfjes

visstoofpotje
doperwten+worteltjes
zilvervliesrijst

goulashsoep

vegetarisch

vegetarisch

vegetarisch

vega teriyaki
peultjes
bieslookpuree

vega gado gado wrap
groentenvulling
pikante saus (apart)

vega stoofje
doperwten+worteltjes
zilvervliesrijst

categorie 2 maaltijd

categorie 2 maaltijd

categorie 2 maaltijd

thaise curry met kip
oosterse roerbak
witte rijst

souvlaki+knoflooksaus
grillmix
roseval aardappeltjes

maaltijdsalade
Niçoise (met tonijn)
-

rode paprikasoep

yoghurt
vla
bavarois chocola
handfruit
gesneden fruit

Vrijdag 1 juli [13:30 - 17:00] geleverd | met TGT 5-07
aantal

aantal

aantal

aantal

bijlagen

runderlapje
witlof
gekookte aard.

geb.vis+warme vissaus
worteltjes
gekookte aard.

kippenbout
prei
aardappelpuree

held.kippensoep

bami goreng
kip in satesaus
atjar tjampoer

beefburger cheddar
rode koolsla (koud)
aardappelkroketjes

tortellini + hamblokjes
en spinazie
parmez.kaassaus

pesto-kipsoep

vegetarisch

vegetarisch

vegetarisch

bami goreng
vega kip in sate
atjar tjampoer

portobello met
griekse vulling
risottorijst

tortellini met
spinazie
parmez.kaassaus

categorie 2 maaltijd

categorie 2 maaltijd

categorie 2 maaltijd

kipshoarma
gemengde sla
pof aardappel

ovenschotel met lof
en rundergehakt
appelcômpote

vleessalade
-

witlof&hamsoep

yoghurt
vla
creme brulee
handfruit
gesneden fruit

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

Dieetvoorkeur
natriumarm
gesneden
Eventuele wijzigingen
voorbehouden
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Naam
Adres
Woonplaats
Tel.nr
Maaltijden totaal

0570 626 606
E info@gotink.nl
Osnabrückstraat 20 | 7418 BN Deventer

TGT = Te gebruiken tot
Advies: dag na verlopen
TGT niet meer opeten

Bewaaradvies
In de koelkast bewaren

Bereidingswijze
Prik gaatjes in het folie | 5 minuten in de magnetron op 700 Watt

Deventer, 14 juni 2022

Betreft: wijziging prijzen koelverspakket
Geachte meneer/mevrouw,
U neemt wekelijks koelverspakketten van ons af en dat waarderen we zeer. Nog steeds
kennen wij een groei van het aantal klanten die willen genieten van onze heerlijke
maaltijden.
Helaas krijgen ook wij prijsverhogingen van onze leveranciers voorgeschoteld. Wij zien
ons daarom genoodzaakt om vanaf dinsdag 5 juli (week 27) ook verschillende prijzen te
gaan hanteren voor de menu’s.
De basisprijs blijft gelijk op € 7,09 voor 6 menukeuzes, alleen de volgende groepen
maaltijden worden iets duurder:
- € 0,25 extra voor de vegetarische maaltijden
- € 0,25 extra voor de gesneden maaltijden
- € 0,50 extra voor de Categorie 2 maaltijden
Daarentegen hebben wij onze menukaart wel verder uitgebreid tot 12 menukeuzes per
bezorgmoment.
Mist u nog iets? Zou u graag iets op het menu zien terugkomen? Wij staan altijd open voor
tips waardoor wij onszelf kunnen verbeteren.
Uiteraard hopen wij dat uw blijft genieten van onze maaltijden,
Met vriendelijke groeten,

Gotink Catering

