
Naam: Nieuwe Havenweg 20C, 1216 BS Hilversum
Adres:                                                                                                                                         Telefoon 035 - 20 31 277
Postcode & woonplaats:                                                                                                      bestellen@gooisetafel.nl
Telefoonnummer: www.gooisetafel.nl

MA 29 april DI 30 april WO 1 mei DO 2 mei VR 3 mei
KOELVERS

weekend Code Soepen (365 ml) alleen in combinatie met een hoofdgerecht
1839 Aspergesoep met beenhamsnippers
405 Groentesoep met balletjes

MA 29 april DI 30 april WO 1 mei DO 2 mei VR 3 mei
KOELVERS

weekend Code Hoofdgerechten (ca. 450 gram)
698 Schnitzel, Stroganoffsaus, gebakken aardappels & slasoorten met dressing luxe✪
596 Asperge beenhamschotel met krieltjes en ei luxe 
2244 Gebakken tongschar in kerrie-roomsausmet rijst en groentemix luxe ✪
351 Zalmmootjes in mosterdsaus, bietjes en gekookte aardappelen luxe ✪
749 Stamppot andijvie met gekookt ei en rookworst in jus ✪
709 Gehaktbal in jus met stamppot witlof met beenham & kaas ✪
724 Gehaktballetjes in satesaus met boontjes en gebakken aardappeltjes
277 Sateschnitzel, bloemkool met Hollandsaise saus en gekookte aardappels
2626 Kipfilet met ham & kaas, ratatouille groenten en gebakken aardappeltjes ✪
2142 Gebraden drumsticks in jus, broccoli met kaassaus en aardappelpuree 
635 Macaroni met kip, groenten & paprikaroomsaus
221 Sucadelapje in jus met gekookte aardappels en snijboontjes ✪
232 Spinazieschotel uit de oven met rundergehakt en aardappelpuree
1942 Tomaten-kaas-groenten casserole uit de oven (VEGETARISCH)✪
2094 Vegetarische stroganoff met groenten & zilvervliesrijst (VEGETARISCH)✪
2114 Knolselderijgratin met brie, appel en walnoten uit de oven (VEGETARISCH)✪

MA 29 april DI 30 april WO 1 mei DO 2 mei VR 3 mei
KOELVERS

weekend Code
420 Slamix parade met bonte sla
419 Franse salade van meloensoorten & perzik
0011 Rabarber fruitmoes
0010 Vers geperst sinaasappelsap 

MA 29 april DI 30 april WO 1 mei DO 2 mei VR 3 mei
KOELVERS

weekend Code
0005 Zuivelhoeve YOGHURT wekelijks wisselende smaken 
0004 Zuivelhoeve VLA wekelijks wisselende smaken
0006 Luxe dessert (mousse, kwark, pudding e.d.) wekelijks wisselende smaken
695 VERS GESNEDEN FRUIT

Alle maaltijden zijn vet- & natriumbeperkt en ✪ betekent dat maaltijd ook geschikt voor diabetici is         

Nagerechten & fruit

Salade (250 ml) & Sap (500 ml) alleen in combinatie met een hoofdgerecht
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