
   
 

 

 

 

 

Geniet van ons heerlijk aanbod fruit 

boordevol vitamientjes !! 

 

 

 

 

 

Naam:    

Adres:  

Telefoon 

 
Bereidingsadvies:  Prik enkele gaatjes in de plastic verpakking en zet de maaltijd in de magnetronoven. 

Instellen op 700 Watt en vervolgens  ca 5 minuten verwarmen. Neem de maaltijd uit de verpakking, schep op 

een bord en eet smakelijk. De maaltijden kunnen ca 14 dagen bewaard blijven in uw koelkast. 

 aantal Voor en bijgerechten   

1  Groentesoep met balletjes € 2,95 

2  Aspergessoep met ham reepjes € 2,95 

3  Salade van vers fruit € 3,50 

4  Gemengde salade € 3,50 

5  De lekkere trek: Twee kipspiesjes Hawaï  met zoetzure saus en rijst € 5,50 

     

  hoofdgerechten   

6  Rundervink in vleesjus met stamppot van rauwe kasandijvie € 8,00 

7  Kip Stroganoff  met peterseliewortel uit de oven en geb. aardappelen € 8,85 

8  Hamburger met ui en hamburgersaus en “puree au Renard”*** € 8,00 

9  Karbonade in vleesjus met geroerbakte spitskool en aardappelen € 8,85 

10  Kalfsragout met groene en witte asperges en aardappelpuree € 9,50 

11  Gegrilde speenvarkensrollade in Spaanse saus sperzieboontjes gek. aard € 8,00 

12  Runderlapje in vleesjus met een fijne lentemix en aardappelen € 8,85 

13  Tjap Tjoy: Chinese groenteschotel met kipfilet en eier mie € 8,85 

14  Risottoschotel van het huis met salami en bacon € 8,85 

15  Suriname: gefrituurde vleesstukjes in zoetzure saus met ananas, paprika 

en tomaat met witte rijst 

€ 8,00 

  De chef licht toe: ***Puree au Renard: heerlijke aardappelpuree met 

knolselderij, bacon, gedroogde gebakken uitjes. 
  

Fruitaanbod Prijs/ 

stuk 

Aant

. 

totaal 

Jonagold fris zoet 0,50   

Peren per stuk 0,50   

Navelsinaasappel, zoet 0,50   

Kiwi 0,50   

Banaan 0,50   

mandarijnen 0,50   

druifjes 500 gr  2,95   

Pruimen 500 gram 2.95    

     

Week 22 Van 26 mei t/m 02 juni 2023 

 
De Knollentuin 

Maaltijdservice 
Aan huis  

 
 
 

 

    

 

Bestellingen doorgeven uiterlijk vrijdag 19 mei 

De Knollentuin   maaltijdservice 
St. Bavostraat 25  4891 CG  Rijsbergen 

Tel. 06-81395283 
E-mail: info@deknollentuin.com  

Bank: RABO 17.06.29.430 

BIC: RABONL2U 

IBAN: NL50RABO0170629430 
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