MAALTIJDSERVICE
SLAGERIJ VAN ASSELT
TEL.NR: 0525-631690
NAAM:
ADRES:
POSTCODE & ADRES:
TEL. NR.:
CONTACTPERSOON:
Portie :
Bijzonderheden:
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met uw persoonsgegevens gaan
wij zorgvuldig om en worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie zie website.

Iedere week verse en gezonde maaltijden, zonder toevoegingen. Op maat voor u
gekookt!!
Glutenvrij, zoutloos of evt. andere diëten. Voor vragen kunt u altijd bellen. Wij zijn altijd aanwezig op
dinsdag van 8.00 uur tot 18.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 11.45 uur. Buiten deze tijden kunt u ook
bellen, spreek uw bericht en telefoonnummer in en u wordt teruggebeld. Kies altijd in het menu keuze 1.

MAALTIJDLIJST voor periode: woensdag 27 febr. t/m dinsdag 5 maart 2019
Normale porties ± 500 gram(prijs zie onderst. lijst) Kleine portie ± 300 gram(minus € 0.50 per maaltijd)
Bij afname van minder dan 3 maaltijden rekenen we een toeslag van €1.45 per maaltijd.
Het kan ook bezorgd worden tegen een kleine vergoeding (€ 1.25 per keer)
DEZE MAALTIJDEN KUNNEN GEHAALD WORDEN VANAF WOENSDAGMORGEN
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o
o
o
o
o
o
o
o

Hutspot met bruine bonen & rookworst € 7,25
Nasi met babi pangang € 6,95
Prei, gebakken ui en gehakt met aardappelpuree € 6,30
Stoofperen, aardappelen & runderrolletje € 7,50
Sperziebonen met kip in ketjapsaus & aardappelpuree € 6,95
Spinazie (ei), aardappelen & procureurlapje € 7,10
Hollandse rundvleesschotel € 7,50
bakje erwtensoep(1 pers.) € 3,95 0 Bruine bonensoep(1 pers.) € 3,95
Stamppot Spruitjes(spekjes) & drumstick € 7,10
Bakje Groentesoep (1 pers.) € 2,60 (zoutloos € 2,75)
Bakje Tomatensoep (1 pers.) € 2,50 (zoutloos € 2,60)
Bakje Kippensoep (1 pers.) € 2,50 (niet zoutloos verkrijgbaar)
VANAF NU OOK MEE TE BESTELLEN:
O Ambachtelijke balkenbrij (vacuumverpakt) per stuk € 4,75
O Ambachtelijke Rookworst (voorgekookt, vacuumverpakt) per stuk € 2,85

→ Deze lijst weer inleveren of meegeven op woensdag 13 februari 2019
(De lijst staat ook op onze website www.slagerijvanasselt.nl, mailen mag ook info@slagerijvanasselt.nl)

