
 Koelverspakket wk 04-2023 

  Deze lijst uiterlijk op dinsdag retour! 

  Minimaal 3 maaltijden per bezorgdag 
  Annuleren niet kosteloos  

 

 
 

Prijzen maaltijd = € 7,09 | vegetarisch = € 7,34 | categorie 2 = € 7,59 | gesneden = € 0,25 extra 

 soep = € 1,45 || vla/yoghurt = € 0,80 | ambachtelijk toetje = € 2,25 || fruit = € 0,60 | gesneden fruit = € 1,95 

Dinsdag 24 januari  [13:30 - 17:00] geleverd | met TGT 27-01

aantal aantal aantal aantal bijlagen

  kippenbout   provenc. procureur   rundervink   champignonssoep

  andijvie   spinazie+ei   rode bietjes  

gekookte aard. gekookte aard. aardappelpuree   waterkers-makreel soep

  spaghetti+rund.gehakt   stamppot snijbonen+   hertenlever/portsaus   ossenstaartsoep

  4- kazensaus   witte bonen   gemengde sla   

paprika+broccoli rundersaucijsje puree&karamelappel   yoghurt

vegetarisch vegetarisch vegetarisch

  vega spaghetti   groente loempia   veg schnitzel/roomsaus  vla

  4- kazensaus   wortelsla (koud)   gemengde sla  

paprika+broccoli basmati rijst puree&karamelappel   tiramisu

categorie 2 maaltijd categorie 2 maaltijd categorie 2 maaltijd

  doradefilet+botersaus   ovenschotel witlof   mlt salade met   handfruit

  broccoli mix   en rundergehakt   wildzwijn  

bieslookpuree appelcompote (koud)   gesneden fruit

Vrijdag 27 januari [13:30 - 17:00] geleverd | met TGT 31-01

aantal aantal aantal aantal bijlagen

  runderlapje   slavink   kipburger   bosui creme

  bloemkool+kaassaus   rode kool   romanoboontjes  

gekookte aard. gekookte aard. aardappelpuree   groentensoep

  bami goreng   mexicaanse vis   stamppot hete bliksem  courg-aard.soep

  babi pangang   worteltjes   (zoete+zure appeltjes)   

atjar tjampoer krielaardappelen speklapje   yoghurt

vegetarisch vegetarisch vegetarisch

  bami goreng   quessedilla+groenten   stamppot hete bliksem  vla

  vega pangang   geitenkaas+spinazie   (zoete+zure appeltjes)  

atjar tjampoer tomatensalsa (koud) vega worstje   appelcaree

categorie 2 maaltijd categorie 2 maaltijd categorie 2 maaltijd

  wild zwijn burger+ ui   wokschotel garnalen   vleessalade   handfruit

  bietensalade (koud)   mihoen / citroengras   -  

geb.aardappelschijfjes wortel en prei -   gesneden fruit

Dieetvoorkeur Naam TGT = Te gebruiken tot

natriumarm Adres Advies: dag na verlopen

gesneden | + € 0,25 Woonplaats TGT niet meer opeten

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


