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Bestellijst oktober
Siciliaanse pompoenstoofpot met bulgur*#
Parmezaanse kipfilets met krokante ham, romige puree en erwtjes*#
Goulashpastei met crunchy filo en erwtjes met gekarameliseerde sjalotjes#
Indiase tafel: Rogan Josh (rund), Curryvisstoof, naanbrood, raita*#
Italiaanse in de pan geschroeide tonijn met polentafrietjes*#
gesloten
gesloten
Slavink en kool met rookspek*#
Kip met mais, bacon, zoete aardappelpuree en feta*#
Lamsgehaktballetjes met salade, platboord en harissayoghurt*#
Pasta pesto met knoflook-rozemarijn kip#

12-10-2018
13-10-2018
14-10-2018
15-10-2018
16-10-2018
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Aziatische tafel: Rendang daging, smoor van aubergine, nnoedels en
komkommeratjar*#
gesloten
gesloten
Gehaktbrood met saus en gebakken aardappelen#
Tartiflette met bacon en gerookte kip*#

17-10-2018
18-10-2018
19-10-2018
20-10-2018
21-10-2018
22-10-2018
23-10-2018
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Gegrilde cajungarnalen met zoete aardappelpuree en mexicaanse groenten*#
Boeuf Bourguignon met romige pastinaakpuree*#
Pasta rotolo met pompoen, (gehakt), feta en spinazie#
gesloten
gesloten
Varkensmedaillons met hongaarse paprikasaus en rijst*#
Geniale Griekse kip met couscous en tzaziki#

24-10-2018
25-10-2018
26-10-2018
27-10-2018
28-10-2018
29-10-2018
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Aziatische tafel: Sissend rundvlees met lenteui en zwarte bonensaus, nasi
kuning, sambal goreng boontjes met tofu en huisgemaakte atjar*#
Bouillabaisse met aioli en maisbrood*#
Boterkip, dahl, naanbrood en komkommerraita *#
gesloten
gesloten
Pittige kip met spinazie-linzen en maisbrood*#

Aziatische tafel: Zoetzuur varkensvlees, Aziatische broccoli, geroerbakte
30-10-2018 di groenten, huisgemaakte atjar*#
31-10-2018 wo Ossobucco met aardappelgratin*#
Gerechten met een sterretje * zijn op onderdelen glutenvrij. Gerechten met een hekje # geschikt om in te vriezen
Als u soep of een toetje wilt dan graag bij de kolom het gerecht toevoegen. Deze uiterlijk 1 dag van te voren bestellen.
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