Maaltijden assortiment Gildeslager Kijkduin

Dagverse schotels
Prijs per stuk
Spinazie
(met rundergehakt en aardappelpuree)

€ 4,95

Andijvie
(met rundergehakt en aardappelpuree)

Rode kool
(rundergehakt aardappelpuree)

€ 4,95
€ 4,95

Bietjes
(met rundergehakt en aardappelpuree)

Tuinbonen
(met rundergehakt en aardappelpuree)

€ 4,95
€ 4,95

Witlof
(met beenham, kaas en aardappelpuree)

Witlof 'speciaal'
(met rundvlees en aardappelpuree)

€ 5,95
€ 5,95

Kalfsvleesschotel
(pasta met kalfsvlees in saus)

Macaroni
(met rundergehakt)

€ 7,95
€ 4,95

Chili con carne
(met rundergehakt)

Moussaka
(met aardappel, courgette, gehakt en kaas)

€ 4,95
€ 6,10

Lasagne
(met gehakt, tomaat en kaas)

Dagverse stamppotten
Het winterseizoen is de tijd voor heerlijke, gezonde en voedzame stamppotten.
Al onze stamppotten bereiden wij in eigen keuken uit verse groente, specerijen en vlees.
Wisselend in onze toonbank vindt u de onderstaande stamppotten.

 Boerenkool met worst
 Zuurkool met casselerrib
 Hutspot met gebraden klapstuk
 Andijviestamppot met gebakken spekjes
 Rode kool met hachee
 Spruitjesstamppot met rul gebakken gehakt
 Bietjesstamppot met uitgebakken speklapjes
 Snijbonenstamppot met gebraden rundvlees

€ 5,40

Dagverse diepvriesmaaltijden
Alle maaltijden zijn compleet, dat wil zeggen met aardappels/ rijst/pasta, groenten en vlees/vis. De
maaltijden worden geleverd in een oven- en magnetronbestendige verpakking met duidelijk
bereidingsadvies.

Prijs per stuk
Varkenshaas
(in pepersaus met aardappel en groenten)

€ 7,75

Kalfsvlees Culinair
(met pasta en spinazie)

Zalmmootjes
(in saus met puree en groenten)

€ 7,75
€ 7,75

Tongrolletjes
(in saus met puree en groenten)

Lamsbout
(in jus met puree en groenten)

€ 7,75
€ 7,75

Jachtschotel
(met puree, rode kool of appelcompote)

Hachee
(met rode kool en puree)

€ 6,95
€ 6,95

Kalfsragout
(met doperwten en rijst)

Goulash
(met doperwten en rijst)

€ 7,75
€ 6,95

Gevulde paprika
(in saus met rundergehakt en rijst)

Kipschnitzel
(in saus met vruchten en rijst)

€ 6,95
€ 6,95

Ossetong
(in jus met puree en groenten)

Gehaktbal
(in jus met spinazie of andijvie en puree)

€ 7,75
€ 6,95

Stroganoff
(rundvlees, saus met puree en groenten)

Bourgondisch
(rundvlees, saus met puree en groenten)

€ 6,95
€ 6,95

Kalfsrollade
(in jus met groenten en puree)

€ 7,75

Maaltijdcomponenten
Kant-en-klare vleesgerechten waar u zelf iets bij kunt maken.
Wilt u zelf koken, maar niet te lang in de keuken staan? Dan zijn deze producten uitermate geschikt om u een
heel eind op weg te helpen. Wij bieden een ruim assortiment en kunnen u uiteraard adviseren met
menusuggesties.

Prijs per 500 gram
Goulash, hachee, Bourgondisch rundvlees
(rundvlees in saus met groenten)

€ 9,25

Biefstuk stroganoff
(in reepjes gesneden biefstuk met saus en groenten)

€ 9,95

Pikante kip/ kip Lemon
(kipfilet in saus met groenten / vruchten)

€ 9,25

Kalfsragout
(kalfsvlees in ragoutsaus)

€ 9,90

Rundvlees stroganoff
(rundvlees in saus met groenten)

€ 9,25

Hazenpeper
(hazenvlees in ragoutsaus)

€ 12,50

Kant-en-klare componenten
Sucadelapjes met jus
Kipsaté in satésaus
Varkenshaassaté in satésaus
Gehaktballen in jus

500 gram
100 gram
100 gram
100 gram

€ 9,95
€ 1,89
€ 1,89
€ 1,39
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