
(024)-3976383

Ambachtelijke verse maaltijden

Lever uw bestelling in t/m: vrijdag 12 mei 2023

Dan staat uw bestelling klaar op: vrijdag 19 mei 2023

Prijs:Houdbaar t/m:dinsdag 16 mei 2023beschikbaar vanaf:

Blinde vink in jus-andijvie á la crème- aardappelpuree (9253) € 8,7925-5-2023

Kalfssucade in jus - raapstelenstamppot (9331) € 8,7925-5-2023

Nasi goreng-babi pangang (8527) € 8,7925-5-2023

Spaghetti speciaal (8584) € 7,9925-5-2023

Groentesoep (helder) (500ml) (2813) € 4,2925-5-2023

Rundvleessoep (500ml) (2767) € 4,2925-5-2023

Prijs:Houdbaar t/m:woensdag 17 mei 2023beschikbaar vanaf:

Boerenkarbonade (zonder bot) - worteltjes - gebakken kriel (8884) € 8,9926-5-2023

Hongaarse goulash – doperwtjes – rijst (8885) € 8,7926-5-2023

Kiprollade - asperges - aardappelpuree (7904) € 9,5026-5-2023

Rollade (varken) - spitskoolstamppot (7671) € 7,9926-5-2023

Aspergesoep (gebonden) (500ml) (2806) € 5,4926-5-2023

Tomatensoep rundvlees+soepballen (500ml) (8877) € 4,2926-5-2023

Prijs:Houdbaar t/m:donderdag 18 mei 2023beschikbaar vanaf:

Bami goreng - kipsaté (8620) € 8,7927-5-2023

Claressefilet - sperziebonen - aardappelpuree (7617) € 8,9927-5-2023

Gehaktbal in jus- wortelstamppot (8413) € 7,9927-5-2023

Runderhachee-Rode kool met appel-gekookte aardappelen (8594) € 8,7927-5-2023

Goulash soep (500ml) (2892) € 4,2927-5-2023

De maaltijden worden geleverd in schaaltjes van 500 gram, zet- en drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 
Bezorging is gratis vanaf 4 maaltijden. (bezorgkosten €5,-)

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



Ambachtelijke verse maaltijden

Lever uw bestelling in t/m: zaterdag 13 mei 2023

Dan staat uw bestelling klaar op: zaterdag 20 mei 2023

Weekend menu's

Prijs:Houdbaar t/m:

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



(024)-3976383

Ambachtelijke verse maaltijden

Lever uw bestelling in t/m: vrijdag 19 mei 2023

Dan staat uw bestelling klaar op: vrijdag 26 mei 2023

Prijs:Houdbaar t/m:dinsdag 23 mei 2023beschikbaar vanaf:

Bami goreng-gehaktballetjes in satésaus (8703) € 8,791-6-2023

Gehaktschotel (rund)met verse groenten - aardappelschijfjes in 
kaassaus (8340)

€ 7,991-6-2023

Macaroni speciaal (8430) € 7,991-6-2023

Sucadelapje in jus – raapsteeltjesstamppot met spekjes (8556) € 7,991-6-2023

Groentesoep (helder) (500ml) (2813) € 4,291-6-2023

Rundvleessoep (500ml) (2767) € 4,291-6-2023

Prijs:Houdbaar t/m:woensdag 24 mei 2023beschikbaar vanaf:

Aspergeschotel met ham en ei - gebakken kriel (7786) € 8,992-6-2023

Boomstam - erwten/wortel - aardappelpuree (8510) € 8,792-6-2023

Kip piri piri (pittig gekruid)- groentenrijst (7900) € 8,792-6-2023

Rundersaucijs in jus – Andijviestamppot met spekjes (7668) € 7,992-6-2023

Aspergesoep (gebonden) (500ml) (2806) € 5,492-6-2023

Chinese tomaten soep (500ml) (2822) € 4,292-6-2023

Prijs:Houdbaar t/m:donderdag 25 mei 2023beschikbaar vanaf:

Blinde vink in jus - spitskoolstamppot (8378) € 7,993-6-2023

Gyros kipdijreepjes - champignon/ui/paprika - gebakken 
aardappelpartjes (8025)

€ 8,993-6-2023

Kabeljauw in vissaus - wortel - aardappelpuree (9459) € 9,503-6-2023

Kipdijsate met sesamsaus - eiermie- wokgroenten (9989) € 8,793-6-2023

RunderHachee - Rodekool met appel - aardappelpuree (2896) € 8,793-6-2023

spaghetti bolognese met verse groenten en grana padano (7696) € 8,793-6-2023

Prijs:Houdbaar t/m:vrijdag 26 mei 2023beschikbaar vanaf:

Gehaktbal (half/half) in jus - witte bonen in tomatensaus - gekookte 
aardappelen (8489)

€ 8,794-6-2023

Visburger in mosterdsaus - prei á la crème - aardappelpuree (8545) € 8,994-6-2023

Zigeuner schnitzel met zigeunersaus- snijbonen chinoise - gebakken 
aardappelen (8097)

€ 8,994-6-2023

De maaltijden worden geleverd in schaaltjes van 500 gram, zet- en drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 
Bezorging is gratis vanaf 4 maaltijden. (bezorgkosten €5,-)

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



Ambachtelijke verse maaltijden

Lever uw bestelling in t/m: zaterdag 20 mei 2023

Dan staat uw bestelling klaar op: zaterdag 27 mei 2023

Weekend menu's

Prijs:Houdbaar t/m:Maaltijden-Elke week weer nieuwe gevarieerde keuzes

Kipdijsate met sesamsaus - eiermie- wokgroenten (9989) € 8,793-6-2023

spaghetti bolognese met verse groenten en grana padano (7696) € 8,793-6-2023

Varkenshaas in champignonsaus - witlof ham/kaas- gebakken 
rozeval met schil (9508)

€ 9,503-6-2023

XXL Kip-hawaii schnitzel- sperziebonen ui/paprika/champignon - 
gebakken kriel (7603)

€ 9,953-6-2023

XXL schnitzel - doperwtjes/worteltjes - gebakken aardappelen (7941) € 9,953-6-2023

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



(024)-3976383

Ambachtelijke verse maaltijden

Lever uw bestelling in t/m: vrijdag 26 mei 2023

Dan staat uw bestelling klaar op: vrijdag 2 juni 2023

Prijs:Houdbaar t/m:woensdag 31 mei 2023beschikbaar vanaf:

Kipstoofpotje - bloemkool - gekookte aardappelen (2849) € 8,799-6-2023

Ouderwets draadjesvlees - raapstelenstamppot met spekjes (9644) € 7,999-6-2023

Spaghetti speciaal (8584) € 7,999-6-2023

Verse worst in jus - spinazie á la crème - aardappelpuree (9445) € 8,799-6-2023

Aspergesoep (gebonden) (500ml) (2806) € 5,499-6-2023

Champignonnen soep ZONDER ham (500ml) (2815) € 4,299-6-2023

Prijs:Houdbaar t/m:donderdag 1 juni 2023beschikbaar vanaf:

Bami goreng-babi pangang (8447) € 8,7910-6-2023

Chili con carne - witte rijst (8712) € 7,9910-6-2023

Kalkoen met spek - asperges - aardappelwedges (8427) € 8,9910-6-2023

Kipdijsate met sesamsaus - eiermie- wokgroenten (9989) € 8,7910-6-2023

RunderHachee - Rodekool met appel - aardappelpuree (2896) € 8,7910-6-2023

Varkenshaas in champignonsaus - witlof ham/kaas- gebakken rozeval 
met schil (9508)

€ 9,5010-6-2023

Varkenshaas in jus- broccolistamppot met gehakt (7720) € 7,9910-6-2023

Groentesoep (helder) (500ml) (2813) € 4,2910-6-2023

Rundvleessoep (500ml) (2767) € 4,2910-6-2023

Prijs:Houdbaar t/m:vrijdag 2 juni 2023beschikbaar vanaf:

Gehaktbal in jus- wortelstamppot (8413) € 7,9911-6-2023

Kalfsragout - bonenrijst (Sperziebonen - Sojabonen - Kidneybonen) 
(7537)

€ 8,9911-6-2023

Lekkerbekje - prei á la crème - aardappelpuree (8593) € 8,9911-6-2023

Witlofschotel met ham en kaas - gebakken kriel (8568) € 8,7911-6-2023

De maaltijden worden geleverd in schaaltjes van 500 gram, zet- en drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 
Bezorging is gratis vanaf 4 maaltijden. (bezorgkosten €5,-)

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



Ambachtelijke verse maaltijden

Lever uw bestelling in t/m: zaterdag 27 mei 2023

Dan staat uw bestelling klaar op: zaterdag 3 juni 2023

Weekend menu's

Prijs:Houdbaar t/m:Maaltijden-Elke week weer nieuwe gevarieerde keuzes

Kipdijsate met sesamsaus - eiermie- wokgroenten (9989) € 8,7910-6-2023

Varkenshaas in champignonsaus - witlof ham/kaas- gebakken 
rozeval met schil (9508)

€ 9,5010-6-2023

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

€ 9,9510-6-2023

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




