
 Koelverspakket wk 05-2023 

  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 31 januari  [13:30 - 17:00] geleverd | met TGT 3-02

aantal aantal aantal aantal bijlagen

  kipfilet   speklapje   rundergehaktbal   groentensoep

  broccoli+kaas   rode kool   witlof  

gekookte aard. gekookte aard. aardappelpuree   rode paprikasoep

  stamppot andijvie   smoor daging (rund)   cordon blue+champ.saus  bietensoep+spekjes

  met verse worst   indische boontjes   bieten salade (koud)   

- witte rijst oven aardappeltjes   yoghurt

vegetarisch vegetarisch vegetarisch

  stamppot andijvie   tjap tjoi   vega schnitzel+champ.saus  vla

  vega worstje   zilvervliesrijst   bieten salade (koud)  

- oven aardappeltjes   chipolata bavarois

categorie 2 maaltijd categorie 2 maaltijd categorie 2 maaltijd

  pasta pesto   vis quiche   mlt salade met   handfruit

  met kip   roerbakgroenten   diamandhaas  

italiaanse rauwkost -   gesneden fruit

Vrijdag 3 februari [13:30 - 17:00] geleverd | met TGT 7-02

aantal aantal aantal aantal bijlagen

  karbonade   rundervink   rollade   held.kippensoep

  spinazie+ei   worteltjes   gestoofde prei  

gekookte aard. gekookte aard. aardappelpuree   witlof&hamsoep

  stamppot zuurkool   spekpannenkoeken   boer'n kipschnitzel   pesto-kipsoep

  eendenbout   met stroop   (parijse aard., spek, ui,  

in portjus - groenten, champ.)   yoghurt

vegetarisch vegetarisch vegetarisch

  stamppot zuurkool   appelpannenkoeken   vega gehaktbal   vla

  vega balletjes   met stroop   (parijse aard., ui,  

in portjus - groenten, champ.)   kersentaartje

categorie 2 maaltijd categorie 2 maaltijd categorie 2 maaltijd

  flinstone beenham   ovenschotel tartiflette   vleessalade   handfruit

  gemengde sla   (camembert, spek, ui)   -  

rösti rondjes gewokte groene kool -   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


