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Uit de ke u
In de keuken van onze eigen slagerij bereiden wij voor u elke dag
alle maaltijden vers. Lekker, makkelijk, gezond & betaalbaar.
En iedere week een verrassend nieuw aanbod!

Week 18
28 april t/m 2 mei

Week 19
4 mei + 6 mei t/m 9 mei

MEAL DEAL

MEAL DEAL

Gevulde rijst
met kip zoet zuur

Spaghetti bolognese

Extra maaltijden
• Kip thai curry
• Kip in ketjapsaus, ei en
cashewnoten
• Lamsstoofschotel
• Voorjaar schotel
• beenhamschotel
• Kip lekker
• Boeuf bouruignon
• Bloemkool schotel
• Groente lasagnette
Week 20
11 mei t/m 16 mei

MEAL DEAL

Andijvie stamppot
met een gehaktbal
Extra maaltijden
• Kip sesam
• Kip piri piri
• Beef stroganoff
• Slagers kapsalon
• Lamsstoofschotel
• Kip Hawaï schotel
• Bloemkool schotel
• Boeren ovenschotel
• Penne carpaccio
• Ravioli met ham en
vierkazensaus

Extra maaltijden
• Kip Kerrie
• Veldsla stamppot
• Kalf stoofschotel
• Vlaamse schotel
• lente schotel
• Ei-prei stamppot
• Rode bietjes stamppot
• Ovenschotel tagiatelle
• Tortelinni carbonara
Week 21
18 t/m 20 mei en 22+23 mei

MEAL DEAL

Tagliatelle pesto gerookte kip
Extra maaltijden
• Kip kerrie
• Foe yong hai
• Kalf stoofschotel
• Broccoli kaas-chilli gratin
• Rode bietjes stamppot
• Chilli con carne
• lente schotel
• Mexicaans stoofpotje
• Spitskool stamppot
• Spaghetti pollo-aioli

Krijn van der Bent, keurslager
Kerkstraat 50, Noordwijk
(071) 361 27 20
www.vanderbent.keurslager.nl
Onze Keurslagerij is onze trots. Iedere dag doen wij ons uiterste best om de beste ambachtelijke producten te bereiden. Of het nu gaat
om een puur stukje vlees, de fijnste vleeswaren, de lekkerste specialiteiten of de heerlijkste maaltijden. Wij gebruiken altijd de verste
ingrediënten voor het eindresultaat van de beste kwaliteit. Onze passie voor het slagersvak zie en proef je zonder meer in onze producten.
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Ons vaste assortiment
Hollands
•
•
•
•
•
•
•

Rauwe andijvie stamppot
Witlof schotel
Asperge schotel
Rode kool stamppot
Spinazie stamppot
Hachee
Bal gehakt, slavink, worst,
draadjesvlees, boomstam
• Gebakken aardappels en
aardappel puree
• Sperziebonen of
		
groente mix
•

Oosters

Italiaans

•
•
•
•
•

Nasi
•
Bami
Gevulde rijst
•
Babi Pangang
Balletjes in
•
ketjapsaus
• V-haas saté in
satésaus
• Spekkoek speculaas
of pangdang

Macaroni met 		
tomatensaus
Penne 			
bospaddestoel kip
Lasagne Bolognese

Stel zelf uw dagverse maaltijd samen

1
2
3
4

Kies portiegrootte

400
gram
klein
€ 5,50

500
gram
middel
€ 6,50

700
gram
bourgondisch
€ 8,50

Kies een thema
Hollands

Italiaans

Oosters

Kijk op de linkerpagina in deze kaart of in
de winkel en stel zelf uw combinatie samen.
Compleet maken
soep
+ € 1,75

rauwkost
+ € 1,50

toetje
+ € 1,25

Krijn van der Bent, keurslager
Kerkstraat 50, Noordwijk
(071) 361 27 20
www.vanderbent.keurslager.nl
Onze Keurslagerij is onze trots. Iedere dag doen wij ons uiterste best om de beste ambachtelijke producten te bereiden. Of het nu gaat
om een puur stukje vlees, de fijnste vleeswaren, de lekkerste specialiteiten of de heerlijkste maaltijden. Wij gebruiken altijd de verste
ingrediënten voor het eindresultaat van de beste kwaliteit. Onze passie voor het slagersvak zie en proef je zonder meer in onze producten.

