Maaltijden:
Andijviestamppot

Rauwe andijvie, puree en uitgebakken spekjes

Snijbonenstamppot

Fijngesneden reepjes snijbonen, puree en gehakt

Spinaziestamppot

Wilde spinazie, puree, roomboter en gehakt

Zuurkoolstamppot

Zuurkool, puree en uitgebakken spekjes

Rode bietenstamppot

Rode bietjes, puree en uitgebakken spekjes

Hutspot

Wortelblokjes, ui, puree en specerijen

Boerenkoolstamppot

Boerenkool, puree, roomboter en uitgebakken spekjes

Rode kool

Rode kool met appeltje

Witlofschotel

Gekookte witlof, aardappelschijfjes, ham en kaas

Prei ham kaas schotel

Puree, prei, schouderham, kaas en kaassaus

Asperge beenhamschotel

Asperge, beenham, ei, room, roomboter en hollandaise saus

Broccolistamppot

Broccoli, aardappelschijfjes, kip en kerriesaus

Aardappelpuree

Roomboter, nootmuskaat, room, peper en zout

Italiaansgehakt

Paprika, kaas, uitjes en saus

Bloemkool festival

Drie soorten groenten, kip, puree en kaassaus

Aardappelgratin

Aardappelschijfjes, room en kaas

Zomerzuurkool

Zuurkool, puree, shoarma, ham, kaas, ananas en mosterdsaus

Jachtschotel

Uien, puree, rundvlees en jus

Spruitenschotel

Spruitjes, aardappelschijfjes, spekjes en room

Sperziebonenschotel

Sperziebonen, puree, mosterdsaus en gehakt

Stampot rucola met kip

Puree, paprika, kip en rucola

Tuinbonenschotel

Tuinbonen, aardappelschijfjes, reepjes ham en kaassaus

Pasta, rijstgerechten
Nasi

Rijst, kip, groenten en ei

Bami

Tarwe, kip, groenten en ei

Macaroni

Tarwe, kip, groenten en aardappel

Spaghetti

Tarwe, gekookte kip en groenten

Witte rijst met groente

Rijst en groenten

Lasagne

Pastavellen (tarwe), runder- en varkensgehakt en tomatensaus

Tagliatelle asperge met parmaham Asperges, Tagliatelle, tomaat, room, hollandaise saus en ei

Kant en klaar:
Champignon-roomsaus

Champignons, spekjes, roomsaus en ui

Varkenshaas in roomsaus

Champignon-roomsaus met varkenshaas

Kip Peking

Kip, uien, peultjes, ui, champignons, paprika en specerijen

Kip Ketjap

Kip, atjar, zoete ketjapsaus en specerijen

Kip Madras

Kip, aardappelschijfjes, champignons, ananas, sperziebonen,
Kerriesaus en ui

Kip Stroganoff

Kip, paprika, saus en champignons

Kip Curry

Kip, uien, paddenstoelen, bamboe, wortel, curry en paprika

Kip Tandoori

Kip, aardappelschijfjes, champignons en ananas

Kip Maximaschotel

Kip, room, uien, yoghurt, rozijnen en wortel

Balletjes in ketjapsaus

Rund- en varkensgehakt, atjar en ketjapsaus

Hachee

Rundvlees, uien, specerijen en bouillon

Goulash

Rundvlees, uien, paprika, specerijen en bouillon

Boeboe ketjap

Rundvlees, uien, ketjapsaus en bamboe

Sucadelapjes in Jus

Rundvlees, roomboter, specerijen en bouillon

Chili Con Carne

Bruine bonen, gehakt, paprika en uien

Mexicaanse bonenschotel

Bruine bonen, salami, gehakt, mais, aardappelschijfjes
en groenten

Kipsaté kant en klaar

Gemarineerde kip met satesaus

Verse jus

Roomboter, specerijen, bouillon

Ovenproducten:
Tortilla ’s

Maisvellen, paprika, uien, saus, runder- en varkensvlees, sla en tomaat

Pizza klein/groot

Toscaanse bodem, runder – en varkensvlees, paprika, ui, saus,
tomaat en kaas

Gevuld stokbroodje

Stroganoff gehakt, spek, paprika en kaas

Gebraden vlees producten:
Gebraden gehaktballen (groot)

Gebraden slavinken

Gebraden mini balletjes

Gebraden sucadelapjes

Gegrilde speklapjes

Gebraden Italiaans gehakt

Gebraden karbonade

Gebraden rosbief

Gegrilde drumsticks/kippenbout

Gebraden fricandeau

Gebraden verse worst

Gebraden kalfsrollade

Gebraden sparerib

Gebraden Provençaalse Casselerrib

Soepen:
In hele of in halve liters verkrijgbaar
Erwtensoep

Varkensvlees, bouillon, knolselderij, prei en specerijen

Bruinebonensoep

Varkensvlees, bouillon, bouquet groenten en bruine bonen

Goulashsoep

Rundvlees, bouillon, paprika en specerijen

Tomatensoep

Varkensvlees, bouillon, tomaten zetmeel en specerijen

Groetensoep

Rundvlees, bouillon, groenten, vermicelli en specerijen

Kippensoep

Kippenvlees, bouillon, vermicelli, groenten en specerijen

Aspergesoep

Asperge, koksroom en bouillon

Asperge zalmsoep

Asperge, koksroom, bouillon en zalm

Ossenstaartsoep

Runderstaart en bouillon

Uiensoep

Uien en kalfsbouillon

Boschampignonsoep

Champignonkalfsbouillon en boschampignon

Mosterdsoep

Kalfsvleesbouillon, tarwe, sojasaus, mosterd, ui en specerijen

Tomatengroentensoep

Runder- en varkensbouillon, varkensvlees, soepgroente
en vermicelli

Argentijnse rundvleessoep
Bouillon kip/ rund/ kalf/ wild

Rundvlees bouillon, mais en room

