Dijkshoornseweg 33 - Den Hoorn 015-2617297/info@kleinwestland.nl

(Maaltijden kunnen
afwijken van 300 gram)

Zomerlijst: "Klein Westland - Maaltijdenservice

2020

Soort Maaltijd

Maaltijd

Ingredieënten

Prijs: 300 gram

Stamppot

andijviestamppot
bietenstamppot
bloemkoolschotel
broccoli
Hongaarse schotel
legerschotel
preistamppot
rodekoolschotel

spek/puree
spek/puree/gebakken ui
rundergehakt/puree
schijfjes/room/kaas/champignons
prei/winterpeen/gehaktballetjes/puree
snijbonen/winterpeen/ham/puree
rookworst/puree/kerrie
hachee/rode kool/puree/appelmoes

€ 2,85
€ 2,99
€ 2,99
€ 3,11
€ 2,99
€ 2,99
€ 2,99
€ 2,99

tuinbonen schotel

spek/puree

€ 2,99

snijboon/kip

kipfilet/puree

€ 3,90

sperzieboon/slavink slavink/puree

€ 4,20

spinaziestamppot

puree/zonder vlees/evt. ei

€ 2,85

spitskoolschotel
vegetarische schotel
witlof (rolletjes)
witlofstamppot
witte
bonen/snijbonen
aspergeschotel
raapsteeltjes
andijvie
snijbonen
bloemkool
Rabarber
jachtschotel
kip zoet-zuur
kip piri piri
swingende kriel
varkenshaas schotel
bami
bami

kipballetjes/puree
chinese kool/paksoi/oude kaas/puree/tomaat
ham/kaas/puree
ham/kaas/puree

€ 3,11
€ 3,11
€ 4,20
€ 2,99

puree/zonder vlees

€ 2,99

kriel/ham/ei/hollandaise saus
spek/ui/puree
aardappels/andijvie/draadjesvlees
aardappels/snijbonen/kipballetjes
aardappels/bloemkool/verse worst
aardappel/rabermoes/draadjesvlees
sperziebonen/kriel/rundvlees
kip in zoet-zure saus/peen/doperwtjes
sperziebonen/kriel/kip
div groenten/kriel/kipballetjes
boontjes/kriel/varkenshaas/champignon
saté/ei
pangang/ei

dagprijs
€ 3,11
€ 5,25
€ 5,25
€ 5,25
€ 5,25
€ 5,69
€ 3,87
€ 3,87
€ 2,85
€ 5,69
€ 3,45
€ 3,45

nasi

saté/ei

€ 3,45

nasi
goulashschotel
lasagna
macaroni
Penne straganof
spaghetti
tagliatelle
chili con carne

pangang/ei
goulash/rijst/groente
gehakt
ham/groente
groente/champignons/gehakt
gehakt/groente
gehakt
rundergehakt/bruine bonen

€ 3,45
€ 3,45
€ 4,15
€ 2,85
€ 3,11
€ 2,85
€ 4,95
€ 2,65

kibbeling

kibbeling/peen/puree/hollandaise saus

€ 3,90

koolvis

koolvis/peen/puree/doperwt/hollandaise saus

€ 3,11

Seizoenschotel
Aardappel

Krielschotel

Oosters

Pasta

Overig
Vis-Vries
maaltijden

Soort Maaltijd

Maaltijd

Ingredieënten

Prijs: 300 gram

gebraden vlees

draadjesvlees
rundergehaktbal
met ui
rundergehaktbal
met ui
oma's bal
gebraden speklap
gebraden slavink

rundvlees per 100 gram

€ 3,50

100 gram per stuk

€ 2,10

150 gram per stuk

€ 2,65

halfrund halfvarkensvlees

€ 1,98
€ 2,10
€ 2,65

per stuk (35 gram)kipballetjes in ketjapsaus
fruitsalades
200 gram

fruitsalade

€ 0,45

appel/mandarijn/ananas/kiwi/meloen/
aardbei/druif/perzik
meloen/mango

€ 2,80
€ 2,65

ananas

€ 2,65

slamix 150 gram ijsslamix

ijsbergsla/komkommer/radijs/paprika

€ 1,50

100 gram

verschillende sla soorten met rucola

€ 1,39

rode ui/ananas/ yoghurtdressing

€ 2,05

meloensalade
verse gesneden
ananas

rauwkost
150 gram

toetjes 175 cc
300 cc
bijgerechten
200 gram

soepen
300 cc

slamix
bleekselderij-oude
kaas
humorsalade

spitskool/ peen/prei/rode ui/
yoghurtdressing
lentekriebel
spitskool/courgette/ fris zure dressing
zoete bleekselderij appel/krent/rozijn/ananas/bleekselderij
waldorfsalade
witte kool/sellerie/appel/ananas/
mandarijn/walnoot/bleekselderij
tomaat-ei
komkommer/tomaat/eidressing/appel
tommie mozzarella tomaat/komkommer/mozzarellasaus
Verse bavarois
boerenyoghurt met vruchten
gestoofde peertjes
gevulde eieren
3 stuks
Huzaar de Joost
aardappel/rundvlees/groente
scharrelsalde
aardappel/ei/prei
tonijnsalade
aardappel/tonijn/groente
Hoornse
groentesoep
Hoornse
tomatensoep
Hoornse kippensoep

€ 1,65
€ 1,65
€ 1,65
€ 1,87
€ 1,87
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,65
€ 2,25
€ 2,00
€ 2,20
€ 2,80
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65

€ 2,65
1 liter
€ 4,50
500 cc
€ 2,65
fruit
Aardbeien/Appels/Bananen/Handperen/Handsinaasappels/Persinaasappels
Mandarijnen/Kiwi's/(Westlandse) Druiven (indien voorradig)
+ 3,50 Bezorgkosten in Delft
(Maaltijden kunnen bevroren of vers geleverd worden)
verse sappen

champignonsoep
sinaasappelsap

Graag uw bestelling voor woensdag 19.00 uur doorgeven
dan kunnen wij het vrijdag middag bij u bezorgen!
Tel: 0152617297 of mail uw bestelling naar info@kleinwestland.nl
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