Seniorenmaaltijden
Brielle, Vierpolders, Hellevoetsluis en Zwartewaal

Naam:
Adres:
Telefoon:
Aanvinken welke dag u een maaltijd wilt bestellen
ingevulde lijst voor donderdag
retouneren aan clubsandwich.

7 dagen per week dagvers bereid en bezorgd

week 47
maandag 22 november 2021
Kippensoep met vermicelli
Appelmoes
Speklap met jus, gekookte aardappels en rode bietjes met ui
Rauwkost
Rumrozijnen vla
Kroepoek
dinsdag 23 november 2021
Champignonsoep met gehakte peterselie
Appelmoes
Gehakt cordonbleu met jus ,spinazie ala creme met ei en aardappels Rauwkost
Griekse yoghurt met honing
Kroepoek
woensdag 24 november 2021
Boeren groentesoep met soepvlees en balletjes
Appelmoes
Malse kipstukjes in zoetzuresaus met rijst en ketjap boontjes
Rauwkost
Vanille vla met vruchtjes
Kroepoek
donderdag 25 november 2021
Linzen soep met rundvlees stukjes
Appelmoes
Stamppot peen met gebakken ui en sucadelapje met jus
Rauwkost
Vruchten yoghurt aardbei
Kroepoek
vrijdag 26 november 2021
Runder bouillon met tuinkruiden,vermicelli,champignon en balletjes Appelmoes
Panga filet met basilicumsaus ,tagliatella, broccoli en tomaat
Rauwkost
Karamel vla
Kroepoek
zaterdag 27 november 2021
Gebonden preisoep met ham
Appelmoes
Lasagne bolognaise met kaas en frisse salade
Rauwkost
Griekse yoghurt met honing
Kroepoek
zondag 28 november 2021
Tomaten creme soep met balletjes en basilicum
Appelmoes
Kiprollade met bospaddenstoelensaus ,gratin en andijvierol met spek Rauwkost
Chocolade mousse
Kroepoek
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€ 1,25
€ 1,00
€ 0,90
€ 1,25
€ 1,00
€ 0,90
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€ 1,00
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€ 1,00
€ 0,90
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€ 1,00

— Bij iedere eerst leveren ontvangt u de nieuwe menu lijst voor de volgende week.
— De ingevulde lijst graag voor donderdagmiddag inleveren.
— De maaltijden die worden geleverd moeten door u worden opgewarmd.
— Bij de eerste levering van de nieuwe week ontvangt u bij uw bestelling een factuur van de afgelopen week.
— U kunt de factuur betalen per bank of auto incasso dit laatste heeft onze voorkeur.
— De maaltijden worden bezorgd tussen 12:00 en 17:00 uur.
— Bent u niet thuis dan vragen wij om een koelbox oid bij de deur te zetten zodat wij de maaltijd daar in kunnen zetten.
— Heeft u speciale dieët wensen neem dan contact op met ClubSandwich.
— Prijs € 8,50 per maaltijd, inclusief dessert.
— Soep/voorgerecht € 3,10- (alleen in combinatie met hoofdmaaltijd te bestellen, idem voor bijgerechten)
— € 8,10- per maaltijd als u 7 maaltijden of meer per week besteld.
— Administratiekosten € 0,50 per week.
— Dagelijkse bezorging, wij rekenen geen bezorgkosten
www.clubsandwich.net

0181-481115

