Vers gekookte maaltijden voordelig bij u thuisbezorgd

Dinsdag 15 september

Donderdag 17 september

Courgettesoep

Mosterdsoep

Andijviestamppot met een gehaktbal,
spekjes en jus

Gekookte spinazie met gekookte
krietjes en ei

Vlaflip met aardbeien

Karamelpudding

Woensdag 16 september
Tomatensoep
Macaroni-ovenschotel met broccoli,
spek en kaas

Vrijdag 18 september
Kippensoep
Bloemkool met gekookte aardappels
een drumstick en jus
Banoffee lepeltoetje

Chocolademousse

Zaterdag 19 september

Wie zijn wij?

Salade met o.a. mozzarellabolletjes,
zongedroogde tomaatjes en walnoot

Nuttig&n is de kook- en bakwinkel met
lunchroom op Leijsenhoek 15. Op vrijdagavond
koken wij een “Koopavondmenu”. U kunt
dan voordelig een gerecht komen eten in
ons restaurant gedeelte.
Sinds de lockdown vanwege het coronavirus zijn er veel mensen die nog niet goed
in de gelegenheid zijn om zelf een maaltijd
te koken, wij doen dit graag voor u. Oók
nu de maatregelenlangzaamaan weer
zijn versoepelt.
Op dinsdag t/m zaterdag koken wij voor u én
komen het eten graag bij u thuisbrengen.
Het zijn versbereide maaltijden die u zelf dient
op te warmen in de magnetron. De bakjes
waar het hoofdgerecht in wordt gebracht kan
gewoon in de magnetron worden gezet.
De soep is warm genoeg om direct te eten.
Ook kunt u de gerechten ook bij ons
eten. U reserveert dan de dag voordat u wilt
komen, zo verspillen we geen eten.
U kunt vanaf 17:00-20:00 uur reserveren, de
keuken is open tot 20:30 uur.
De kosten zijn wel iets hoger, namelijk €13,95.
Dit is voor de extra service die wij verlenen.

Homemade hamburger op een broodje
met frietjes erbij.
Karnemelkpudding met aardbeien
Hoe te bestellen en betalen?
Alle menu’s kosten € 11,50 per persoon.
U kunt bestellen én betalen op de website
maaltijden.nuttigen.com, u kunt ook bellen of
whatsappen naar 0162 769080.
U kunt de bestelling ook mailen naar:
info@nuttigen.com
Bestellingen dienen vóór 24:00 de avond voor
de dag van bezorgen bij ons binnen te zijn.
De betaling zien wij graag met een zogenaamd
“Tikkie”, wanneer u hier liever geen gebruik van
maakt kunt u ook betalen met Pin aan de deur.
Het tikkie komt van bovengenoemd telefoonnummer
of e-mailadres.

Uitleg bezorgen
Uw bestelling wordt op de bezorgdag tussen
17:00 en 19:00 uur bij u bezorgd. We proberen zoveel
mogelijk op veilige afstand te blijven. Zo beperken we
het gevaar op besmetting.

Vers gekookte maaltijden voordelig bij u thuisbezorgd

Dinsdag 22 september

Donderdag 24 september

Groentesoep

Loempiaatje

Witlof met ham en kaas uit de oven

Nasi goreng met kipsaté
krietjes en ei

Hopjesvla met schuddebuikjes

Spekkoek

Woensdag 23 september
Paprikasoep
Sperziebonen met gekookte aardappels,
een speklapje en jus

Vrijdag 25 september
Uiensoep
Rode kool met gekookte aardappels,
een gehaktbal en jus
Aardbeienbavaroise

Chocoladepudding

Zaterdag 26 september

Wie zijn wij?

Mosterdsoep

Nuttig&n is de kook- en bakwinkel met
lunchroom op Leijsenhoek 15. Op vrijdagavond
koken wij een “Koopavondmenu”. U kunt
dan voordelig een gerecht komen eten in
ons restaurant gedeelte.

Sinds maart 2020 koken wij op dinsdag t/m
zaterdag een voordelig driegangenmenu en
brengen het eten graag bij u thuis.
Het zijn versbereide maaltijden die u zelf dient
op te warmen in de magnetron. De bakjes
waar het hoofdgerecht in wordt gebracht kan
gewoon in de magnetron worden gezet.
De soep is warm genoeg om direct te eten.
Ook kunt u de gerechten ook bij ons
eten. U reserveert dan de dag voordat u wilt
komen, zo verspillen we geen eten.
U kunt vanaf 17:00-20:00 uur reserveren, de
keuken is open tot 20:30 uur.
De maaltijden kosten dan wel € 13,95.
Dit is voor de extra service die wij verlenen.

Aardappel-Gehaktschotel uit de oven
(met o.a. wortel, tomaten en tijm)
Vanillekwark met perzik
Hoe te bestellen en betalen?
Alle menu’s kosten € 11,50 per persoon.
U kunt bestellen én betalen op de website
maaltijden.nuttigen.com, u kunt ook bellen of
whatsappen naar 0162 769080.
U kunt de bestelling ook mailen naar:
info@nuttigen.com
Bestellingen dienen vóór 24:00 de avond voor
de dag van bezorgen bij ons binnen te zijn.
De betaling zien wij graag met een zogenaamd
“Tikkie”, wanneer u hier liever geen gebruik van
maakt kunt u ook betalen met Pin aan de deur.
Het tikkie komt van bovengenoemd telefoonnummer
of e-mailadres.

Uitleg bezorgen
Uw bestelling wordt op de bezorgdag tussen
17:00 en 19:00 uur bij u bezorgd. We proberen zoveel
mogelijk op veilige afstand te blijven. Zo beperken we
het gevaar op besmetting.

