Bestellijst - Saur Catering

NAAM:

Westvlietweg 68A, 2495 AA Den Haag
Tel: (070) 3461324 of 0624856475
www.saur-catering.nl / info@saur-catering.nl

ADRES:

TEL:

Week: 4

Menu A
18-1-2021
Maandag
Salade van kip, courgette en wortel
Chili Con Carne met gemengde sla

Roomyoghurt met perzik
19-1-2021
Dinsdag
Ardennerham met meloen
Stamppot boerenkool met spekjes en worst

Menu B
18-1-2021
Maandag
Broccolisoep met kaas
Gebakken zeebaars, bietjes en duchesse
aardappelen
Boterkoek

Fruitsalade

19-1-2021
Dinsdag
Chinese groentesoep
Kip Cordon Bleu, groene kool met
champignons en puree
Griesmeelpudding met bessensap

Woensdag 20-1-2021
Griekse salade
Lekkerbekje met ravigotesaus,
wortelsalade en geb. aardappels
Aardbeienmousse

Woensdag 20-1-2021
Minestronesoep
Geb. kippenlevers met champignon en ui,
sperziebonen en gekookte aardappels
Kwark met sinaasappel

Donderdag 21-1-2021
Garnalenkroket
Biefstuk Stroganoff, broccoli en gebakken
aard.
Flensjes met gele room

Donderdag 21-1-2021
Aspergesoep
Geb. varkenshaas met pepersaus,
andijvie á lá creme en gek. aard.
Vanille-chocoladevla met slagroom

22-1-2021
Vrijdag
Eendemousse met preiselbeerensaus
Kipschnitzel, Chinese kool en Mexicaanse
aardappel
Dessert van de dag

22-1-2021
Vrijdag
Mosterdsoep
Gegrilde zalm met saffraan saus,
komkommersla en Lyonnaisse aardappels
Mangobavarois

23-1-2021
Zaterdag
Vietnamese loempia
Zuurkool met druiven, parelhoenderfilet en
puree
Appel-kaneelvla

23-1-2021
Zaterdag
Bouillon met kervel
Daging rengdang (rundvlees met
kokossaus), hete boontjes en gele rijst
Spekkoek

24-1-2021
Zondag
Tonijnsalade met toast
Kalfslapje, witlof (heel) en puree met
bieslook
Aardbeienyoghurt

24-1-2021
Zondag
Heldere tomatensoep met balletjes
Ragout Bengale met chutney, compote en
rijst
Chocoladetaart

Wilt u zo vriendelijk zijn, het door u gewenste aantal gerechten in de vakjes (in cijfers) in te vullen. Gaarne ontvangen wij
uw menulijst uiterlijk 6-1-2021 retour.
U kunt uw bestelling telefonisch of per mail opgeven van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Minimaal twee
dagen van tevoren bestellen en een dag van tevoren afbestellen. Voor uw vragen, op- of aanmerkingen kunt u terecht bij
de heer Timmer. Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur op bovenstaande telefoonnummers.

