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Bestellijst Eetcafe - B&B Riékelt Prijslijst 1-1-2019 ...
aantal SALADES Prijs Ham € 395 Salade gebakken spekjes € 900 Kaas € 365 Salade tonijn € 830 Oude kaas € 415 Griekse salade € 965 Ham en kaas
€ 445 Salade hete kip € 1105 Gezond kaas € 415 Salade gerookte zalm € 1175 Gezond ham € 445
NIET MINDER, MAAR ANDERS ETEN FOODSISTERSe-book
je in een handomdraai de lekkerste salades Let wel op: alle toppings en dressing die je in je salade stopt leveren calorieën Om af te vallen is het dus
belangrijk hier niet teveel van toe te voegen, kies er een twee of drie en voeg hier kleine porties van toe Om je een beetje te laten wennen hebben we
10 lekkere recepten voor je
Salades (wordt geserveerd met brood) - Klein Hartenstein
Lunchkaart Geserveerd van 1130 tot 1700 uur Salades (wordt geserveerd met brood) Caesersalade € 12,75 Gemengde sla / gerookte kipfilet / ei /
ansjovis / krokante spek / rode ui / parmezaan / tomaat /
INDONESISCH KOOKBOEK SELAMAT MAKAN - KVMO
Salades en andere groentegerechten Sauzen en marinades Voor- en nagerechten Chinese gerechten Japanse gerechten Surinaamse/Antiliaanse
gerechten RECEPTNUMMERS EN NAAM De nummers voor de recepten corresponderen met de nummers van de recepten in het boek De recepten
die gemerkt zijn met een ster * kunnen met een magnetron bereid worden Boemboes 1
Salades: Bij de borrel
Salades: Salade stoofpeer € 11,50 Gemengde salade met stoofpeer, brie, Balsamico, honing en pijnboompitten Stapelsalade € 9,50 kleurrijke salade
van gemengde sla, maïs, rode ui, kidneybonen met een dressing op basis van stoofpeersap Stamppot koekjes: Stamppot koekjes € 7,50 wisselende
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stamppotten Borreltijd: €17,50 voor 2 personen
« SALADES » tot 17.00 uur Plenkskes « werm
« SALADES » GESERVEERD MET ZUURDESEMBROOD Geite Kieske 1650 Druiven & Diverse Noten Oet 't Water 1795 Gerookte Zalm, Forelfilet &
Pepermakreel Grotchampignons 1550 Spek & Ui Ook Vegetarisch verkrijgbaar! Soppe Unnesop - Specialiteit! Groot 695 Klein 595 Gegratineerde
Uiensoep Sop vaan de Merret Brie oet d’n Ove Dagprijs
Salades, Hors d'oeuvres en Appetizers
Salades Niet alleen voor de feestdagen, maar ook tussendoor kunt u gasten of relaties onthalen, en een keuze maken uit dit ruime aanbod van
harmonieus samengestelde koude schotels en hors d’oeuvres Ingrediënten van topkwaliteit, feestelijk opgemaakt en met zorg gegarneerd
Wetenschapswinkel Wageningen UR - Wageningen UR E-depot …
Wetenschapswinkel Wageningen UR - ii - Rapport 233 Met yacòn de boer op Colofon Met yacòn de boer op Vaststellen van de grenzen aan
bruikbaarheid, verwerkbaarheid en geschiktheid van yacòn
Salades Vanaf 17.00 uur Dinerkaart - Leyhoeve
Al onze salades en soepen worden geserveerd met ambachtelijk brood, zeezoutboter & olie Gezond en lekker koken; dat is onze passie! Ons
wisselende menu wordt elk seizoen weer met de grootste zorg samengesteld door onze chef-kok, zodat u keer op keer kunt …
SALADES ERBIJ HOOFD MENU - bijotto.nl
OTTO’S KLEINE VRIENDEN EN VRIENDINNEN TOMATENSOEP 7 FRIET MET DRIE BITTERBALLEN 7 PIZZAPUNT 7 - Bietenbodem, kaas, ham,
ananas HOTDOG 7 - Nachochips, dip SPAGHETTI BOLOGNESE 7 WRAP 7 - Zacht gegaarde kip, kruidenmayonaise TOSTI 7 - Ham, kaas ZALM 7 Toast NA IJS 4 - Op een na het lekkerste ijsje uit Wijk KLEINE MILKSJEEK 3,50
Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL ...
6 CAO VOOR DE FOODSERVICE EN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN 2017-2019 Artikel 1 ALGEMENE DEFINITIES 1 Werkgever: iedere
natuurlijke …
BESTELLIJST DELIGOURMET - SANDWICHES & SALADES
BESTELLIJST DELIGOURMET - SANDWICHES & SALADES SANDWICHES Alle sandwiches worden bereid met komkommer vers gesnipperde
ijsbergsla en tomaat Prijs Wit brood Bruin brood Sandwich 1 Ham - kaas - ei - remouladesaus € 2,90 Sandwich 2 Gebakken ei met bacon - kaas remouladesaus € 2,90 Sandwich 3 Kipfilet - crispy bacon - roomkaas € 2,90
soep diversen desserts salades
salades Mini broodje kaas (V) Mini broodje ham Mini broodje kroket Mini broodje frikandel Mini broodje pulled pork met bbq saus Mini broodje
tonijnsalade Mini broodje gerookte zalm Mini broodje geitenkaas (V) met honing broodjes diversen borrelhapjes Portie kaas - € 5,50 Borrel
frikandellen 8 stuks - € 7,50
MENUKAART ‘DE SAKURA’ - De Orchideeën Hoeve
ROODJES EN SALADES Broodjes Zoet beleg € 0,50 Ham/kaasbroodje € 2,90 Mediterraans broodje (vega) € 2,90 Pizzabroodje salami € 4,00 Panini
ham/kaas € 4,75 Vegetarisch broodje € 4,75 Panini kip/pesto € 5,20 Waldkorn gezond € 5,45 Broodje kip ‘Sakura’ € 5,95 Salades
barbEcuE.nl Barbecue Menu’s Royal Barbecue Menu: Sauzen ...
en salades Een combinatie van beide selecties is mogelijk vanaf 10 personen (5x A-Z en 5x Royal Selectie) Handige weetjes • Wij leveren vanaf 5
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personen • Voor grote groepen ga naar onze groepenpagina op wwwbarbecuenl •€ Je kunt een voorkeursmarge voor de bezorgtijd
Salades - grotelsgenieten.nl
Salades (Geserveerd met brood en boter) Salade Ceasar (met kip of gamba’s) 1450 Yoghurtdressing / tomaat / komkommer / ei / oude kaas /
groentechips / kip of gamba’s Salade tonijn 1550 Tonijn / wakame / komkommer / tomaat / soja-sesam vinaigrette Salade Geitenkaas 1450
Salades - slagerijvanderbijl.nl
De salades zijn verkrijgbaar anv af minimaal 4 personen Wij r ekenen 250 gr am per persoon v oor de opgemaake t salades en 200 gram voor de losse
salades Salades Ambachtelijke slagerij Jan & Geertje van der Bijl Kerkstraat 74, Buitenpost Telefoon 0511-544566 Voorstraat 86, Kollum Telefoon
0511-451199 wwwslagerijvanderbijlnl
SECTION VI - NVWA
416 elite salades en snacks bv neede 421 zwiers schnitzel specialiteiten bv ravenstein 423 van dongen's vleeswarenspecialiteiten 's-gravenhage 429
offerman aalsmeer bv aalsmeer 438 gj van der bent holding bv zoetermeer 440 pas rokerij specialiteiten bv berkel-enschot 446 dutch convenience
meat bv roermond 447 plaza food bv wijchen
Salades Warme Gerechten - RGC
Salades Salade kip € 13,50 kipfilet, kippenpootjes Salade biefstukpuntjes € 14,25 met taugé & ketjapdressing Salade zalm & tonijn € 14,75 Eigerechten ( di t/m vrij) tot 1600 uur Uitsmijter met ham, kaas of spek € 8,00 Omelet met ham, kaas, spek of zalm € 8,00 Boerenomelet € 7,95
voorgerechten, salades en hoofdgerechten
voorgerechten, salades en hoofdgerechten hoofdgerechten Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade Kidsmenu Friet met mayo en
ketchup en keuze uit een frikandel, kroket, bitterballen, kip- nuggets of knakworst en kinder cola of sinas Mixed grill* 15,25 trio van kip, rund en
varken met saus naar keuze Shoarma 13,95
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