
Omschrijving Prijs incl. BTWArtikel nummer
RM Ajam pangang, nasi goreng € 6.392066
RM Ambachtelijke rookworst jus, stamppot boerenkool (v) € 6.392090
RM Babi ketjap, mihoen goreng € 6.392025
RM Babi pangang bami goreng € 6.392046
RM Boeuf stoganoff, gebakken aardappelen, snijbonen € 6.392303
RM Boeuf stroganoff, witte rijst, sperziebonen € 6.392019
RM Erwtenmaaltijdsoep met spekjes (v) € 6.392091
RM Fou yong hai, mihoen goreng € 6.392076
RM Gehaktballetjes in satésaus, gebakken aardappelen, sperziebonen € 6.392079
RM Gemarineerde kipdrumsticks, volkoren rijst, witte kool à la crème kruiden € 6.392132
RM Gevulde kipfilet met roomkaas en kerriesaus, gebakken rosti’s broccoli € 6.392311
RM Gevulde kipfilet roomkaas en kerriesaus, volkoren rijst, gemengde groente € 6.392092
RM Heekfilet met hollandaissesaus, puree, wortelen met peterselie € 6.392026
RM Kalkoenhaasje tomaat-tijmjus, gebakken aardappelen, wortelen peterselie € 6.392313
RM Kalkoenhaasje, aardappelpuree, broccoli € 6.392282
RM Kibbeling met jus, aardappelpuree, broccoli € 6.392069
RM Kip gehakt cordon bleu met jus, gekookte aardappelen, koolraap € 6.392207
RM Kip gehakt cordon bleu met vleesjus, aardappelen, snijbonen € 6.392064
RM Kip pilav met perzik, rijst linzen met ui € 6.392692
RM kip pilav, kruidenrijst met doperwten € 6.392045
RM Kip tandoori, bulgur met boerenkool-abrikoos € 6.392407
RM Kip tandoori, kruidenrijst met doperwten € 6.392074
RM Kipboomstammetje met jus, aardappelpuree, andijvie a la creme € 6.392315
RM Kipdrumsticks, gek aardappelen, wortelen € 6.392288
RM Kipfilet met vleesjus, aardappelen, wortelen met peterselie € 6.392029
RM Kipfilet met vleesjus, witte rijst, wokgroenten € 6.392247
RM Kippendijstukjes in satésaus, bami goreng € 6.392035
RM Kippendijstukjes in satésaus, nasi goreng € 6.392036
RM Lekkerbekje met jus, gebakken aardappelen, wortelen doperwten € 6.392048
RM Runderboomstammetje met jus, puree persillade, gemengde groente € 6.392306
RM Rundercarré met kruidenjus, aardappelpuree, rode kool appel € 6.392120
RM Rundercarre met kruidenjus, gebakken aardappelen, bloemkool a la creme € 6.392304
RM Rundercarre met kruidenjus, gekookte aardappelen, bloemkool € 6.392278
RM Rundercarré met kruidenjus, gekookte aardappelen, spinazie à la crème € 6.392084
RM Rundercurry met spinazie, rijst met linzen en ui € 6.392201
RM Rundergehaktbal met vleesjus, gebakken aardappelen en sperziebonen € 6.392014
RM Rundergehaktbal, aardappelpuree, doperwten € 6.392297
RM Runderhachee, gekookte aardappelen, rode bieten € 6.392083
RM Runderhachee, stamppot hutspot € 6.392068
RM Runderlapje met vleesjus, aardappelpuree, rode kool appel € 6.392124
RM Runderlapje met vleesjus, gekookte aardappelen, snijbonen € 6.392099
RM Runderrendang, kruidenrijst met doperwt € 6.392299
RM Rundersaucijs met vleesjus, aardappelen, spinazie à la crème € 6.392044
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RM Rundersaucijs stamppot zuurkool € 6.392205
RM Rundersaucijsje met jus, stampot hutspot (v) € 6.392305
RM Rundersaucijsje met vleesjus, aardappelpuree, rode bieten € 6.392033
RM Rundersukade met jus, gekookte aardappelen, rode kool met appel € 6.392081
RM Spaghettischotel bolognese € 6.392078
RM Spareribs, aardappelpuree, andijvie à la crème € 6.392049
RM Spareribs, geb aardappelen, broccoli € 6.392298
RM Speklapje met jus, stamppot boerenkool (v) € 6.392206
RM Tongschar-zalmrol met botersaus, aardappelpuree en spinazie à la crème € 6.392406
RM Tongschar-zalmrol met botersaus, aardappelpuree, sperziebonen € 6.392095
RM Twentse gehaktbal met jus, aardappelen, bloemkool à la crème € 6.392043
RM Twentse gehaktbal met jus, stamppot zuurkool (v) € 6.392094
RM Twentse gehaktbal met vleesjus, aardappelpuree, snijbonen € 6.392034
RM Varkensbeenhammetje mosterdjus, gebakken aardappelen, broccoli € 6.392075
RM Varkensfiletlapje tomaat-tijmjus, gekookte aardappelen, snijbonen € 6.392693
RM Varkenshaasoester met pestoroomsaus, gebakken rostiko's, gemengde € 6.392098
RM Varkenshaasoester pestoroomsaus, gekookte aardappelen, prei à la crème € 6.392405
RM Varkensschnitzels met jus, gebakken kriel met spek en ui, sperziebonen € 6.392073
RM Varkensslavink met jus, gebakken aardappelen, witte kool à la crème kruiden € 6.392203
RM Varkensslavink met vleesjus, aardappelen, doperwten € 6.392125
RM Veg. bloemkoolcurry, bulgur met boerenkool en abrikoos € 6.392089
RM Veg. stoofpotje met paddenstoelen, pastaschelpjes met pesto € 6.392082
RM Veg. stoofpotje prei en bataat, pastaschelpjes met pesto € 6.392694
RM Victoriabaars met Thaise vissaus, aardappelpuree, wortelen met doperwten € 6.392204
RM Victoriabaars met Thaise vissaus, pastaschelpjes met pesto € 6.392097
RM Volkoren penne carbonara schotel met kip, spek en prei (v) € 6.392277
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