Dagverse maaltijden uit de keuken van onze slagerij

Het zijn Zomer weken!
Yes, het is zomer! We snappen dat je misschien
niet altijd zin hebt om te koken, daarom hebben we
alvast heerlijke zomerse gerechten voor je gemaakt.
In deze folder vind je onze smakelijke invulling van 20 juni t/m 17 juli.
Meer weten? Ga naar meatenmeals.nl
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MENUKAART
Hieronder vind je een overzicht van alle maaltijden welke wij de komende
periode lekker vers voor je bereiden. Verkrijgbaar van week 25 t/m 28.

Hollandse keuken
Vijfgroenten stamppot

Gebraden worst met een stamppot van
welke verse groenten? Weet je wat, we
doen er vijf!

Zuurkool Hawaii

Zuurkool met ananas, aardappelen en
magere spekreepjes. Lekker zomers
genieten!
Kijk in de toonbank en
combineer jouw stamppot met
een lekker stukje vlees!

Broccolischotel

Een Hollandse broccolischotel met gehakt,
aardappelpuree, een hollandaise sausje
gegratineerd met kaas. Echt lekker!

Rundergoulash

Zacht gegaard rundvlees verrijkt met
paprika in een goulashsaus. Smaakvol bij
witte rijst

Italiaanse keuken
Lasagne à la Meat&Meals

Dagverse lasagne op authentiek Italiaanse
wijze bereid!

Pasta met kip en pesto

Italiaans genieten van deze pasta met
malse kip en pesto. Vers voor u gemaakt!

Oosterse keuken
Kip Teryaki

Malse stukjes kippendij, champignons en
paprika, heerlijk in combinatie met een
Japanse teriyakisaus

Singapore noedels

Oosterse noedels met roerbakgroenten en
paprika, waan je in het Oosten!
Combineer naar keuze met:
nasi, bami of witte rijst.

ONZE SPECIALMEALS

Zon, zee, en... onze special meals! Probeer eens de zomerse
stamppot, of ga voor de zonnige chili. Onze kok helpt je graag
op weg naar een smakelijke zomeravond.
WEEK 25 & 26 - 20 JUNI T/M 3 JULI

Shoarma met zomerbonen

Shoarma en verse Hollandse snijbonen,
een bijzonder lekkere combinatie!

Zomer stamppot met zachte
sla en garnalen

Stamppot in de zomer? Jazeker, heerlijk
met zachte sla en kleine garnaaltjes

WEEK 27 & 28 - 4 T/M 17 JULI

Zomerschotel de luxe

Salami, ham, ananas en veel verse
groenten, gegratineerd met de lekkerste
kaas. Dit mag je niet missen!

Zonnige Chili

Een schotel met Mexicaanse tintjes en een
snufje Balkan. Verrassend lekker!

MEALDEALS LEKKER VOORDELIG
Iedere week een maaltijd
lekker voordelig!

ALLE MEAL DEALS

500 gram van 6,95
voor slechts

WEEK 25 - 20 T/M 26 JUNI
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Rundergoulash

Zacht gegaard rundvlees verrijkt met
paprika in een goulashsaus. Smaakvol bij
witte rijst

WEEK 26 - 27 JUNI T/M 3 JULI
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Lasagne à la Meat & Meals

Dagverse lasagne op authentiek Italiaanse
wijze bereid!

WEEK 27 - 4 T/M 10 JULI
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WEEK 28 - 11 T/M 17 JULI
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Kip Teriyaki

Malse stukjes kippendij, champignons en
paprika, heerlijk in combinatie met een
Japanse teriyakisaus

Vijfgroenten stamppot
met braadworst

Gebraden worst met een stamppot van
welke verse groenten? Weet je wat, we
doen er vijf!
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