Ambachtelijke verse maaltijden
Weekend menu's
Lever uw bestelling in t/m:

zaterdag 5 november 2022

Dan staat uw bestelling klaar op:

zaterdag 12 november 2022

Maaltijden-Elke week weer nieuwe gevarieerde keuzes

Houdbaar t/m:

Prijs:

Gebakken zalm met ketjapsaus - wok groentemix - wilde rijst mix
(7751)
kipdijsate met sesamsaus - eiermie- wokgroenten (9989)

19-11-2022

€ 9,35

18-11-2022

€ 8,59

Varkenshaas in champignonsaus - haricots verts boontjes met spek gebakken rozeval (9390)
XXL gehaktbal (hoh)- sperziebonen ui/spek/champignon - gebakken
aardappelen (8942)
XXL schnitzel - doperwtjes/worteltjes - gebakken aardappelen (7941)

19-11-2022

€ 9,35

19-11-2022

€ 9,35

19-11-2022

€ 9,35

Soepen-Elke week weer nieuwe keuzes

Erwtensoep (500ml) (8401)
Tomatensoep rundvlees+soepballen (500ml) (8877)

Houdbaar t/m:

19-11-2022
19-11-2022

Prijs:

€ 4,29
€ 4,29

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

Ambachtelijke verse maaltijden
Weekend menu's
Lever uw bestelling in t/m:

zaterdag 12 november 2022

Dan staat uw bestelling klaar op:

zaterdag 19 november 2022

Maaltijden-Elke week weer nieuwe gevarieerde keuzes

Houdbaar t/m:

Prijs:

Hazenpeper - speziebonen - aardappelpuree (9892)

26-11-2022

€ 9,35

Japanse kipschotel met sesamsaus en witte rijst (8130)
Varkenshaas in champignonsaus - witlof ham/kaas- gebakken
rozeval met schil (9508)
XXL hamburger (rund)- broccoli - gebakken aardappelen (9244)

26-11-2022
26-11-2022

€ 9,35
€ 9,35

26-11-2022

€ 9,35

XXL Kippedij shoarma met champignon/ui/paprika - aardappelpartjes 26-11-2022
(7657)

€ 9,35

Soepen-Elke week weer nieuwe keuzes

Groentesoep (helder) (500ml) (2813)
Tomatensoep rundvlees+soepballen (500ml) (8877)

Houdbaar t/m:

24-11-2022
26-11-2022

Prijs:

€ 4,29
€ 4,29

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

Ambachtelijke verse maaltijden
Lever uw bestelling in t/m:

vrijdag 18 november 2022

Dan staat uw bestelling klaar op:

vrijdag 25 november 2022

beschikbaar vanaf: dinsdag 22 november 2022

(024)-3976383
Houdbaar t/m:

Prijs:

Bami goreng-gehaktballetjes in satésaus (8703)
Blinde vink in jus - zuurkoolstamppot (8596)

30-11-2022 € 8,59
1-12-2022 € 7,99

Spaghetti speciaal (8584)
Sucadelapje in jus - stoofpeertjes - aardappelpuree (8484)

1-12-2022
1-12-2022

€ 7,99
€ 8,89

Groentesoep (helder) (500ml) (2813)
Rundvleessoep (500ml) (2767)

1-12-2022
1-12-2022

€ 4,29
€ 4,29

beschikbaar vanaf: woensdag 23 november 2022

Houdbaar t/m:

Prijs:

Gehaktbal (half/half) - hete bliksem (8540)
2-12-2022
Ouderwets draadjesvlees in jus-spruitjes - gekookte aardappelen (8390) 2-12-2022
Varkensschijfjes in peperroomsaus - bloemkool - aardappelpuree (8355) 2-12-2022
Visserspannetje - worteltjes - gekookte kriel (8782)
2-12-2022

€ 7,99
€ 8,89
€ 8,59
€ 8,89

Goulash soep (500ml) (2892)
Tomatensoep rundvlees+soepballen (500ml) (8877)

€ 4,29
€ 4,29

beschikbaar vanaf: donderdag 24 november 2022

2-12-2022
2-12-2022
Houdbaar t/m:

Kipdij schnitzel - Bonne femme (mix van
kriel/paprika/boon/ui/spekje/wortel/champignons/doperwt) (8319)
Mini duo stamppotbuffet (boerenkool-wortelstamp/rookworst-gehaktbal)
600gr (8201)
Nasi goreng met rendang (rundvlees) (9741)
RunderHachee - Rodekool met appel - aardappelpuree (2896)
beschikbaar vanaf: vrijdag 25 november 2022

Mihoen met kip - groenten en omelet (9089)
Runderragout - sperziebonen - aardappelpuree (8198)
Verse worst in jus-bruine bonen spek/ui - aardappelpuree (8697)

Prijs:

2-12-2022

€ 8,59

3-12-2022

€ 9,35

2-12-2022
3-12-2022

€ 8,59
€ 8,59

Houdbaar t/m:

3-12-2022
3-12-2022
4-12-2022

Prijs:

€ 9,35
€ 8,59
€ 8,59

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

Internet: www.hemmyvanhaaren.nl E-mail: info@hemmyvanhaaren.nl
Dorpsstraat 41a - 6561CA - Groesbeek, (024)-3976383

Ambachtelijke verse maaltijden
Weekend menu's
Lever uw bestelling in t/m:

zaterdag 19 november 2022

Dan staat uw bestelling klaar op:

zaterdag 26 november 2022
Houdbaar t/m:

Prijs:

kipdijsate met sesamsaus - eiermie- wokgroenten (9989)

2-12-2022

€ 8,59

Pasta carbonara met kip (700gr) (9306)
Runderhachee - wortelstamppot (2841)

3-12-2022
3-12-2022

€ 9,35
€ 7,99

Varkenshaas in champignonsaus - haricots verts boontjes met spek gebakken rozeval (9390)
XXL hamburger (rund)- sperziebonen ui/champignon/paprika gebakken aardappelen (8914)
XXL kipschnitzel - broccoli met bechamelsaus - gebakken
aardappelen (8916)

3-12-2022

€ 9,35

3-12-2022

€ 9,35

3-12-2022

€ 9,35

Houdbaar t/m:

Prijs:

Chinese tomaten soep (500ml) (2822)

3-12-2022

€ 4,29

Erwtensoep (500ml) (8401)

3-12-2022

€ 4,29

Maaltijden-Elke week weer nieuwe gevarieerde keuzes

Soepen-Elke week weer nieuwe keuzes

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

Ambachtelijke verse maaltijden
Lever uw bestelling in t/m:

vrijdag 25 november 2022

Dan staat uw bestelling klaar op:

vrijdag 2 december 2022

beschikbaar vanaf: dinsdag 29 november 2022

(024)-3976383
Houdbaar t/m:

Prijs:

Kalfssucade in jus - spinazie met uitjes - aardappelpuree (8944)
Kip Pilaf-erwtjes-rijst (8490)

8-12-2022
7-12-2022

€ 9,35
€ 8,59

Macaroni met gehaktballetje en tomatensaus (8062)
Verse worst omwikkeld met spek in jus- andijviestamppot met spekjes
(7692)

8-12-2022
8-12-2022

€ 7,99
€ 7,99

Groentesoep (helder) (500ml) (2813)
Rundvleessoep (500ml) (2767)

8-12-2022
8-12-2022

€ 4,29
€ 4,29

beschikbaar vanaf: woensdag 30 november 2022

Houdbaar t/m:

Prijs:

Bami goreng rund -ajam pangang (7590)
9-12-2022
Kabeljauw in kruidensaus - broccoli in groentesaus - aardappelen (7942) 9-12-2022
Rookworst in Jus - stamppot boerenkool (8462)
9-12-2022
Witlofschotel met ham en kaas - gebakken kriel (8568)
9-12-2022

€ 8,59
€ 9,35
€ 7,99
€ 8,59

Champignonnen soep ZONDER ham (500ml) (2815)
Chinese tomaten soep (500ml) (2822)

€ 4,29
€ 4,29

beschikbaar vanaf: donderdag 1 december 2022

9-12-2022
9-12-2022
Houdbaar t/m:

Gehaktbal (half/half) in satésatus - sperziebonen - gebakken
aardappelen (9490)
Gehaktschotel (rund)met verse groenten - aardappelschijfjes in
kaassaus (8340)
Lekkerbekje(kabeljauw) in mosterdsaus – wortel – gekookte kriel (7744)
RunderHachee - Rodekool met appel - aardappelpuree (2896)
beschikbaar vanaf: vrijdag 2 december 2022

10-12-2022 € 8,89
10-12-2022 € 7,99
8-12-2022 € 8,89
10-12-2022 € 8,59

Houdbaar t/m:

Gehaktrolletjes ingerold in ham en kaas - prei - aardappelpuree (9894)
Runderpoulet in jus - stamppot hutspot (8729)
Schnitzel (gepaneerd) -Bloemkool-Aardappelpuree (8429)

Prijs:

Prijs:

10-12-2022 € 8,59
11-12-2022 € 7,99
11-12-2022 € 8,59

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

Internet: www.hemmyvanhaaren.nl E-mail: info@hemmyvanhaaren.nl
Dorpsstraat 41a - 6561CA - Groesbeek, (024)-3976383

Ambachtelijke verse maaltijden
Weekend menu's
Lever uw bestelling in t/m:

zaterdag 26 november 2022

Dan staat uw bestelling klaar op:

zaterdag 3 december 2022

Maaltijden-Elke week weer nieuwe gevarieerde keuzes

Houdbaar t/m:

Prijs:

Japanse kipschotel met sesamsaus en witte rijst (8130)

10-12-2022

€ 9,35

kipdijsate met sesamsaus - eiermie- wokgroenten (9989)
Pasta truffel met paddenstoelen en parmezaan (vega) (7698)

9-12-2022
10-12-2022

€ 8,59
€ 8,89

Varkenshaas in champignonsaus - witlof ham/kaas- gebakken
rozeval met schil (9508)
XXL schnitzel - doperwtjes/worteltjes - gebakken aardappelen (7941)

10-12-2022

€ 9,35

10-12-2022

€ 9,35

Soepen-Elke week weer nieuwe keuzes

Houdbaar t/m:

Prijs:

Erwtensoep (500ml) (8401)

10-12-2022

€ 4,29

Tomatensoep rundvlees+soepballen (500ml) (8877)

10-12-2022

€ 4,29

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

Ambachtelijke verse maaltijden
Lever uw bestelling in t/m:

vrijdag 2 december 2022

Dan staat uw bestelling klaar op:

vrijdag 9 december 2022

beschikbaar vanaf: dinsdag 6 december 2022

(024)-3976383
Houdbaar t/m:

Prijs:

Chili con carne (RUND) - witte rijst (7587)
Macaroni speciaal (8430)

14-12-2022 € 7,99
15-12-2022 € 7,99

Pangafilet - rode bietjes - aardappelpuree (7782)
Sucadelapje in jus - boerenkoolstamppot (9906)

15-12-2022 € 8,89
15-12-2022 € 7,99

Groentesoep (helder) (500ml) (2813)
Rundvleessoep (500ml) (2767)

15-12-2022 € 4,29
15-12-2022 € 4,29

beschikbaar vanaf: woensdag 7 december 2022

Houdbaar t/m:

Prijs:

Bami goreng-gehaktballetjes in Ketjapsaus (8700)
Ouderwets draadjesvlees-gestoofde appel+rozijnen-aardappelpuree
(9317)
Runderburger in jus – bloemkool in kaassaus– gebakken kriel (7588)
Verse worst in jus- spruiten stamppot (8682)

15-12-2022 € 8,59
16-12-2022 € 8,89

Erwtensoep (500ml) (8401)
Tomatensoep rundvlees+soepballen (500ml) (8877)

16-12-2022 € 4,29
16-12-2022 € 4,29

beschikbaar vanaf: donderdag 8 december 2022

16-12-2022 € 8,89
16-12-2022 € 7,99

Houdbaar t/m:

Houthakkerssteak (procureur met spek) in jus - wortelstamppot (9042)
Kibbeling met vissaus - worteltjes - gekookte kriel (8329)
Runderhachee-Rode kool met appel-gekookte aardappelen (8594)
Wildburger - haricots verts boontjes - aardappelpuree (8471)
beschikbaar vanaf: vrijdag 9 december 2022

Kipdij shoarma met champignon/ui/paprika - aardappelpartjes (7830)
Varkenshaas in champignonroomsaus - broccoli - witte rijst (7743)
Zuurkoolschotel met gehakt, ananas en banaan (9155)

17-12-2022
15-12-2022
17-12-2022
17-12-2022

Houdbaar t/m:

Prijs:

€ 7,99
€ 8,89
€ 8,59
€ 8,89
Prijs:

18-12-2022 € 8,59
18-12-2022 € 9,35
18-12-2022 € 7,99

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

Internet: www.hemmyvanhaaren.nl E-mail: info@hemmyvanhaaren.nl
Dorpsstraat 41a - 6561CA - Groesbeek, (024)-3976383

Ambachtelijke verse maaltijden
Weekend menu's
Lever uw bestelling in t/m:

zaterdag 3 december 2022

Dan staat uw bestelling klaar op:

zaterdag 10 december 2022

Maaltijden-Elke week weer nieuwe gevarieerde keuzes

Houdbaar t/m:

Prijs:

Buikspek gegrild met zuurkoolstamppot (7983)

17-12-2022

€ 7,99

Kipdijfilet met jus- broccoli - truffel risotto (7609)
kipdijsate met sesamsaus - eiermie- wokgroenten (9989)

17-12-2022
16-12-2022

€ 8,99
€ 8,59

Mihoen met kip - groenten en omelet (9089)
XXL mixed grill (sparerib/hamburger/kipfilet)- bloemkool-broccoliwortel - gebakken aardappelen (9791)
XXLvarkenshaas met champignonsaus- witlof ham/kaas - gebakken
aardappelen (7745)

16-12-2022
17-12-2022

€ 9,35
€ 9,35

17-12-2022

€ 9,35

Soepen-Elke week weer nieuwe keuzes

Houdbaar t/m:

Prijs:

Chinese tomaten soep (500ml) (2822)

17-12-2022

€ 4,29

Kippensoep (helder) (500ml) (8302)

17-12-2022

€ 4,29

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

Ambachtelijke verse maaltijden
Lever uw bestelling in t/m:

vrijdag 9 december 2022

Dan staat uw bestelling klaar op:

vrijdag 16 december 2022

beschikbaar vanaf: dinsdag 13 december 2022

(024)-3976383
Houdbaar t/m:

Prijs:

Kip-kerrie - groentenrijst (9364)
Spaghetti speciaal (8584)

21-12-2022 € 8,59
22-12-2022 € 7,99

Speklap (gepaneerd) - boerenkoolstamppot (9557)
Sucadelapje - koolrabi á la crème - gekookte aardappelen (8342)

22-12-2022 € 7,99
22-12-2022 € 8,89

Groentesoep (helder) (500ml) (2813)
Rundvleessoep (500ml) (2767)

22-12-2022 € 4,29
22-12-2022 € 4,29

beschikbaar vanaf: woensdag 14 december 2022

Houdbaar t/m:

Prijs:

€ 8,59
€ 7,99
€ 8,89
€ 8,59

Bami goreng - kipsaté (8620)
Blinde vink in jus - zuurkoolstamppot (8596)
Boerenkarbonade (zonder bot) - worteltjes - aardappelpuree (9995)
Goulash – erwtjes – rijst (8408)

23-12-2022
23-12-2022
21-12-2022
23-12-2022

Chinese tomaten soep (500ml) (2822)
Franse uien soep (helder) (500ml) (2821)

23-12-2022 € 4,29
23-12-2022 € 4,29

beschikbaar vanaf: donderdag 15 december 2022

Boomstam - gekookte spruiten - gekookte aardappelen (8643)
Kipdij schnitzel - Bonne femme (mix van
kriel/paprika/boon/ui/spekje/wortel/champignons/doperwt) (8319)
RunderHachee - Rodekool met appel - aardappelpuree (2896)
Visburger in mosterdsaus - prei á la crème - gekookte kriel (7855)
beschikbaar vanaf: vrijdag 16 december 2022

Gehaktbal (half/half) - hete bliksem (8540)
Kippenbout(zonder bot) - sperziebonen - aardappelpuree (9729)
Lasagna kip-pesto (2952)

Houdbaar t/m:

Prijs:

24-12-2022 € 8,59
23-12-2022 € 8,59
24-12-2022 € 8,59
22-12-2022 € 8,89
Houdbaar t/m:

Prijs:

25-12-2022 € 7,99
24-12-2022 € 9,35
23-12-2022 € 8,59

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

Internet: www.hemmyvanhaaren.nl E-mail: info@hemmyvanhaaren.nl
Dorpsstraat 41a - 6561CA - Groesbeek, (024)-3976383

Ambachtelijke verse maaltijden
Weekend menu's
Lever uw bestelling in t/m:

zaterdag 10 december 2022

Dan staat uw bestelling klaar op:

zaterdag 17 december 2022

Maaltijden-Elke week weer nieuwe gevarieerde keuzes

Houdbaar t/m:

Prijs:

kipdijsate met sesamsaus - eiermie- wokgroenten (9989)

23-12-2022

€ 8,59

spaghetti bolognese met verse groenten en grana padano (7696)
Tagliatelle met zalm en spinazie/ui (8606)

24-12-2022
24-12-2022

€ 8,59
€ 8,89

Varkenshaas in champignonsaus - witlof ham/kaas- gebakken
rozeval met schil (9508)
XXL gehaktbal (hoh)- sperziebonen ui/spek/champignon - gebakken
aardappelen (8942)
XXL Kip-hawaii schnitzel- sperziebonen ui/paprika/champignon gebakken kriel (7603)

24-12-2022

€ 9,35

24-12-2022

€ 9,35

24-12-2022

€ 9,35

Soepen-Elke week weer nieuwe keuzes

Houdbaar t/m:

Prijs:

Goulash soep (500ml) (2892)

24-12-2022

€ 4,29

Tomatensoep rundvlees+soepballen (500ml) (8877)

24-12-2022

€ 4,29

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

