
(0413)-263739

Ambachtelijke verse maaltijden

Wilt u er zeker van zijn dat uw maaltijdkeuze aanwezig is?

Bel uw bestelling door aan:

Wijdeven
 

Naam:....................................

Adres:...........................

Telnr:.....................................

Afhalen / Bezorgen

Beschikbaar vanaf: woensdag 18 december 2019 Prijs:Houdbaar t/m:

Nasi goreng-kipsaté (2918) € 7,0926-12-2019

Rookworst in jus - Stamppot zuurkool (2894) € 6,6926-12-2019

Spaghetti speciaal (8584) € 6,2926-12-2019

Kalfsgebraad in jus - spinazie met uitjes - aardappelpuree (8944) € 7,7926-12-2019

Groentesoep (helder) (500ml) (2813) € 3,3926-12-2019

Rundvleessoep (500ml) (2767) € 3,3926-12-2019

Beschikbaar vanaf: donderdag 19 december 2019 Prijs:Houdbaar t/m:

Bami goreng-babi pangang (8447) € 7,0926-12-2019

Hertenstoofvlees - Haricots verts met spekjes - 
aardappel/knolselderijpuree (8985)

€ 8,3927-12-2019

Ouderwets draadjesvlees in jus - wortelstamppot (8665) € 6,7927-12-2019

Wildhachee - spruitjes met spekjes - aardappelpuree (8487) € 7,7927-12-2019

Tomatensoep rundvlees+soepballen (500ml) (8877) € 3,3927-12-2019

Chinese tomaten soep (500ml) (2822) € 3,3927-12-2019

Beschikbaar vanaf: vrijdag 20 december 2019 Prijs:Houdbaar t/m:

Verse worst in jus- boerenkoolstamppot (8402) € 6,6928-12-2019

Visspies (kabeljauw/zalm/victoriabaars) in botersaus - 
worteltjes/courgette/ snijbonen/gele paprika - Gebakken aardappeltjes 
in een jasje (8886)

€ 8,0928-12-2019

Witlofschotel met ham en kaas - gebakken kriel (8568) € 7,0928-12-2019

Hartige Pannenkoek spek/ui/ham/kaas/champignon (8383) € 5,9526-12-2019

Pannenkoek naturel 2stuks (8345) € 4,9528-12-2019

Zoete Pannenkoek appel/ananas/rozijn (8384) € 5,4526-12-2019

RunderHachee - Rodekool met appel - aardappelpuree (2896) € 7,0928-12-2019

Kippensoep (helder) (500ml) (8302) € 3,3928-12-2019

De maaltijden worden geleverd in schaaltjes van 500 gram, zet- en drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Mgr. Bosstraat 3 - 5401 EA - Uden, 06-53576006

Prijs:Toetjes

Hang-op met kersensaus 200gram (2192) €2,29

Hang-op met verrassingssaus 200gram (2287) €2,29

Tiramisu 200ml (2285) €2,29

Monchou toetje met kersen en bastogne 150ml (2310) €2,29

Aardbeienbavarois 150ml (2184) €2,29



(0413)-263739

Ambachtelijke verse maaltijden

Wilt u er zeker van zijn dat uw maaltijdkeuze aanwezig is?

Bel uw bestelling door aan:

Wijdeven
 

Naam:....................................

Adres:...........................

Telnr:.....................................

Afhalen / Bezorgen

Beschikbaar vanaf: zaterdag 21 december 2019 Prijs:Houdbaar t/m:

Hazenpeper - speziebonen - aardappelpuree (9892) € 8,7529-12-2019

Kiphaasje gepaneerd - broccoli - krieltjes in kruidenroomsaus (8980) € 7,2929-12-2019

Rollade (varken) in bospaddenstoelensaus – Bloemkool - gekookte 
aardappelen (8950)

€ 7,1927-12-2019

Ossenstaartsoep (500ml) (8629) € 3,3929-12-2019

De maaltijden worden geleverd in schaaltjes van 500 gram, zet- en drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Mgr. Bosstraat 3 - 5401 EA - Uden, 06-53576006

Prijs:Toetjes

Hang-op met kersensaus 200gram (2192) €2,29

Hang-op met verrassingssaus 200gram (2287) €2,29

Tiramisu 200ml (2285) €2,29

Monchou toetje met kersen en bastogne 150ml (2310) €2,29

Aardbeienbavarois 150ml (2184) €2,29


