Vers gekookte maaltijden voordelig bij u thuisbezorgd

Dinsdag 17 november

Vrijdag 20 november

Tomatensoep

Pompoensoep

Stamppot boerenkool met spekjes,
rookworst en jus

Kip Korma met pandanrijst

Mon Chou lepeltoetje

Woensdag 18 november

Bosvruchtenbavaroise

Zaterdag 21 november

Pastinaaksoep

Ossenstaartsoep

Spruitjes met ui en spekjes, gekookte
aardappel, een gehaktbal en jus

Boeuf Bourgignon met aardappelpuree

Speculaaspudding

Chocolademousse

Donderdag 19 november
Uiensoep
Groentelasagne

Uitleg allergenen
Omdat wij in onze keuken ook koken en bakken
met deze allergenen kunnen de maaltijden er sporen
van bevatten.
We doen ons uiterste best om dit, door regelmatig te
reinigen, tot een minimum te beperken.

Apple Crumble Cheesecake

Nuttig&n is de kook- en bakwinkel met
lunchroom op Leijsenhoek 15.
Op dinsdag t/m zaterdag bereiden wij een
voordelig driegangenmenu en brengen het eten
graag bij u thuis.
Een verse maaltijd voor €11,50 die u zelf kunt
opwarmen in de magnetron. Het bakje waar
het hoofdgerecht in wordt gebracht kan
gewoon in de magnetron worden gezet.
De soep is warm genoeg om direct te eten.
Uw bestelling wordt op de bezorgdag tussen
17:00 en 19:00 uur bij u bezorgd.

Wij kunnen diverse gerechten ook zonder allergenen
bereiden. Als u dit aangeeft, kunnen we met u
overleggen hoe we dit oplossen. Vraag het gerust.

Bestellen en betalen doet u op de website
maaltijden.nuttigen.com, u kunt ook bellen of
whatsappen naar 0162 769080.
Bestellingen dienen vóór 24:00 de avond voor
de dag van bezorgen bij ons binnen te zijn.

Vers gekookte maaltijden voordelig bij u thuisbezorgd

Dinsdag 24 november
Groentesoep
Stamppot zuurkool met spekjes,
rookworst en jus
Mon Chou lepeltoetje

Woensdag 25 november

Vrijdag 27 november
Salade met o.a. mozzarella, tomaat, pijnboompitten,
rode ui en truffeldressing
Aardappel-Gehaktschotel uit de oven
(met o.a. wortel, tomaten en tijm)
Hangop met gebakken appeltjes

Zaterdag 28 november

Uiensoep

Pompoensoep

Witlof met ham en kaas en aardappelpuree
uit de oven

Surinaamse roti

Chocoladepudding met room

Brownie

Donderdag 26 november
Courgettesoep
Sperziebonen met een braadworstje en jus

Uitleg allergenen
Omdat wij in onze keuken ook koken en bakken
met deze allergenen kunnen de maaltijden er sporen
van bevatten.
We doen ons uiterste best om dit, door regelmatig te
reinigen, tot een minimum te beperken.

Griesmeelpudding met bessensaus

Nuttig&n is de kook- en bakwinkel met
lunchroom op Leijsenhoek 15.
Op dinsdag t/m zaterdag bereiden wij een
voordelig driegangenmenu en brengen het eten
graag bij u thuis.
Een verse maaltijd voor €11,50 die u zelf kunt
opwarmen in de magnetron. Het bakje waar
het hoofdgerecht in wordt gebracht kan
gewoon in de magnetron worden gezet.
De soep is warm genoeg om direct te eten.
Uw bestelling wordt op de bezorgdag tussen
17:00 en 19:00 uur bij u bezorgd.

Wij kunnen diverse gerechten ook zonder allergenen
bereiden. Als u dit aangeeft, kunnen we met u
overleggen hoe we dit oplossen. Vraag het gerust.

Bestellen en betalen doet u op de website
maaltijden.nuttigen.com, u kunt ook bellen of
whatsappen naar 0162 769080.
Bestellingen dienen vóór 24:00 de avond voor
de dag van bezorgen bij ons binnen te zijn.

