Maaltijden assortiment Gildeslager Scholtes
Oven/ magnetronschotels
Prijs per 100 gram
Lasagne bolognese
(met rundergehakt, kaassaus)
Witlofschotel
(met ham, aardappelpuree en kaassaus)
Aspergeschotel
(met beenham, krielaardappeltjes en ei)
Jachtschotel
(met rundvlees, puree en appelcompote)
Lamsstoofpotje
(met diverse groente en krielaardappeltjes)
Chili con carne
(met rundergehakt, bruine bonen en paprika)
Italiaanse gehaktschotel
(met rundergehakt, aardappelpuree en
prei)
Spinazieschotel
(met rundergehakt, aardappelpuree,ei spinazie)
Kip Curry
(met krielaardappeltjes en diverse groente)
Kip in zoet zuresaus
(Malse kipfilet met paprika en zoetzure saus)
Hachee
(met draadjesvlees en ui)
Hongaarse goulash
(met draadjesvlees en groente)
Babi pangang
(mager varkensvlees in zoete saus)
Nasi
(met mager varkensvlees en diverse groente)
Bami
(met mager varkensvlees en diverse groente)
Macaroni bolognese
(met gehakt en tomatensaus)
Gekruide gehaktballetjes
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Gebraden gehaktbal
Sudderlapjes kant-en-klaar
Kalfsragout

€ 1,39
€ 1,35
€ 1,50
€ 1,40
€ 1,55
€ 0,95
€ 1,45
€ 1,20
€ 1,45
€ 1,55
€ 1,65
€ 1,65
€ 1,55
€ 0,99
€ 0,99
€ 1,00
€ 1,55
€ 1,55
€ 1,35
€ 1,99
€ 1,75

Assortiment stamppotten
Bij ons vindt u heerlijke, gezonde en voedzame stamppotten.
Al onze stamppotten bereiden wij in eigen keuken met verse groente, specerijen en en het lekkerste vlees.

Prijs per 100 gram
€ 0,85
€ 0,99
€ 0,99
€ 0,99
€ 0,99
€ 0,99
€ 0,99
€ 1,20

Stamppot rode kool
Stamppot andijvie
Stamppot zuurkool*
Stamppot boerenkool*
Stamppot hutspot*
Stamppot snijbonen
Westlandschotel
Lentezuurkool
* Deze stamppotten zijn seizoensgebonden

Assortiment oven/grillspecialiteiten
Indische gehaktbroodjes
Grillspek
Spareribs
Saucijzenbroodjes
Mini saucijzenbroodjes
Italiaanse gehaktbroodjes
Quiche Lorraine
Tortilla
Aardappelgratin

per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per stuk
per 100 gram
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

Gildeslager Scholtes – Schoolstraat 55 – 2282 RB Rijswijk – tel: 070-3952395
In de Bogaard J 27 – 2284 KH Rijswijk – tel: 070-7799823

€ 1,45
€ 1,55
€ 1,30
€ 1,85
€ 2,05
€ 2,95
€ 1,95
€ 2,75
€ 1,55

