www.thfoodservice.nl
contact@thfoodservice.nl
Hagen 22a
7151 CA Eibergen
Tel. 06-83418744

Week 30 ( 25 juli - 31 juli )

Prijzen:
Soep van de dag:
Hoofdgerecht kleine portie:
Hoofdgerecht standaard portie:
Hoofdgerecht grote portie:
Tip van de kok standaard portie:
Rundvleesgerecht standaard portie:
Groentesaus:
Sla
Komkommer in zoet/zuur:
Appelmoes:
Fruit salade:
Dessert

MAANDAG
Bezorging
tussen 11:45 - 13:15 uur
tussen 16:45 - 18:15 uur

DINSDAG
Bezorging
tussen 11:45 - 13:15 uur
tussen 16:45 - 18:15 uur

WOENSDAG
Bezorging
tussen 11:45 - 13:15 uur
tussen 16:45 - 18:15 uur

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
6,50
7,50
8,50
10,50
8,50
1,00
3,00
1,50
0,50
2,00
1,00

Voorgerecht
Hoofdgerecht
Portie
Tip van de kok
Rundvleesgerecht
Diversen
Nagerecht
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Portie
Tip van de kok
Rundvleesgerecht
Diversen
Nagerecht
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Portie
Tip van de kok
Rundvleesgerecht
Diversen
Nagerecht

Met behulp van dit formulier kunt u uw gerecht samenstellen. Wij bezorgen van
maandag tot en met vrijdag. Een bestelling dient 2 dagen van te voren bij ons binnen te
zijn. Wij bezorgen in het begin en aan het eind van de middag in de plaatsen Neede en
Eibergen. (gratis bezorging bij een bestelling van minimaal € 6,50)

Let op: Aardappelpuree en gekookte aardappelen worden standaard met jus geleverd.

Soep van de dag
Aardappelpuree
Geen jus
Gekookte aardappelen
Geen jus
Klein
Spareribs met gebakken aardappelen en sla
Aardappelpuree met bruine bonen en sukade
Sla
Fruit salade
Soep van de dag
Mi met kip en ananas in zoetzure saus
Noodles met sukade en wokgroenten
Klein
Spareribs met gebakken aardappelen en sla
Noodles met sukade en wokgroenten
Sla
Fruit salade
Soep van de dag
Oven friet
Gekookte aardappelen
Geen jus
Klein
Spareribs met gebakken aardappelen en sla
Oven friet met andijvie à la créme en sukade
Sla
Fruit salade

Bloemkool met kaassaus
Bruine bonen
Middel (standaard)

Gepocheerde tilapiafilet
Speklap
Groot

Groentesaus
Frambozen panna cotta

Komkommer in zoet/zuur
Appelmoes

Middel (standaard)

Groot

Groentesaus
Vruchtenyoghurt met fruit

Komkommer in zoet/zuur
Appelmoes

Andijvie à la créme
Rode kool met appel
Middel (standaard)

Langzaam gegaarde varkensfilet
Rookworst
Groot

Groentesaus
Aardbeien bavarois

Komkommer in zoet/zuur
Appelmoes

DONDERDAG
Bezorging
tussen 11:45 - 13:15 uur
tussen 16:45 - 18:15 uur

VRIJDAG
Bezorging
tussen 11:45 - 13:15 uur
tussen 16:45 - 18:15 uur

Voorgerecht
Hoofdgerecht
Portie
Tip van de kok
Rundvleesgerecht
Diversen
Nagerecht
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Portie
Tip van de kok
Rundvleesgerecht
Diversen
Nagerecht

Soep van de dag
Broccoli met bechamelsaus
Rijst
Geen jus
Gekookte aardappelen
Geen jus
Witlof met kaas
Klein
Middel (standaard)
Spareribs met gebakken aardappelen en sla
Gekookte aardappelen met broccoli, bechamelsaus en sukade
Sla
Groentesaus
Fruit salade
Chipolata bavarois
Soep van de dag
Gebakken aardappels met ui/champignons
Gekookte aardappelen
Geen jus
Klein
Spareribs met gebakken aardappelen en sla
Gebakken aardappelen met spinazie en sukade
Sla
Fruit salade

Kalkoenfilet met stroganoffsaus
Gehaktbal
Groot

Groentesaus
Bitterkoekjes bavarois

Komkommer in zoet/zuur
Appelmoes

Middel (standaard)

Groot

Groentesaus
Sinaasappel bavarois

Komkommer in zoet/zuur
Appelmoes

Soep van de dag
Penne met kip en spinazie in roomsaus
Klein
Spareribs met gebakken aardappelen en sla
Sla
Fruit salade

Voorgerecht
Hoofdgerecht
Portie
Deze maaltijd wordt op
Tip van de kok
vrijdag koelvers geleverd.
Diversen
Nagerecht

Soep van de dag
Gebakken aardappelen met kipdijfilet en sperziebonen
Klein
Middel (standaard)
Spareribs met gebakken aardappelen en sla
Sla
Groentesaus
Fruit salade
Koffie bavarois

Zondag

Komkommer in zoet/zuur
Appelmoes

Spinazie
Roerbakgroenten
Standaard portie

Voorgerecht
Hoofdgerecht
Portie
Deze maaltijd wordt op
Tip van de kok
vrijdag koelvers geleverd.
Diversen
Nagerecht

Zaterdag

Procereurfilet met jägersaus
Rundersaucijs
Groot

Groot
Komkommer in zoet/zuur
Appelmoes

Dit formulier kunt u meegeven aan de bezorger of u gaat naar onze webshop om uw bestelling te plaatsen. Een bestelling via de webshop kunt u met
iDeal betalen, een bestelling via het menuformulier kan bij levering contant (gepast) worden betaald, op rekening of via automatische incasso.
NAAM:

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + WOONPLAATS

TELEFOON:

