RAUWKOST & SALADES
Bakje:
aardbeienkwark
appelfris salade
bleekselderij salade
komkommer-tomaat salade
florida salade
fruitsalade
gekruide krieltjes
gestoofde peren
griekse salade
hawaii salade
huissalade
sla mix
mini krieltjes, gekookt
picasso salade
kool-vruchtensalade
russisch-ei salade
scharrelsalade
spitskool salade
aspergesalade
toscaanse pastasalade
twellose salade
tzazikki salade
zomersalade
bieten salade
TAPAS EN OLIJVEN
Bakje:
olijven -basilicum-knoflook
olijven -honing mosterd
olijven -italiaanse olijven mix
olijven -knoflook
olijven -zwart naturel
onze specialiteit: zoete olijven
olijven -provincaals gekruid
olijven - pittig
olijven- met pesto
olijven - tomaat-basilicum
pepedew gevuld met roomkaas
zongedroogde tomaat zoet
fetablokjes gekruid

klein

DIVERSEN
aardbeien (doosje)
asperges wit/groen per bos
blauwe bessen
|
frambozen
rode bessen
|
bramen
ham witlof
|
cranberry
haricots verts
verse vijgen
zeekraal

1, 2, 3, 4, 5

PADDESTOELEN

Hvlheid:

Aanbiedingen

champignon wit gesn. per schaal 175 gr:
kastanje champignon gesn. met prei: p. schl. 175 gr.:
champignon mix gesn. met kruiden: p. schl. 175 gr:

Hier plakken wij uw
bestelnummer

bospaddestoelen mix ongesneden per schaal 175 gr:
cantharellen los

gewicht

oesterzwammen los

gewicht

kastanje champignons los

gewicht

shi-take los

gewicht

portabella’s per stuk

aantal

beukezwam per bakje 150 gram

aantal

Roseval aardappelen

(zie www.vanheesversmarkt.nl
voor recepten)

2 kg

Gieser wildeman
2 kg

2,49

2,

99

eekhoorntjesbrood op bestelling
champignon wit los

middel

Hoeveelheid:

gewicht

KRUIDEN PER BOS
basilicum pot of bos
bieslook (potje)
dille
kervel
koriander
maggi
mint / munt
dragon | laurier | oregano
peterselie plat / krul
rozemarijn
salie
selderij
thijm
steranijs
peterselie wortel
pastinaak
artisjok

Aantal:

SLA
gesneden ijsbergsla per 200 gr.
gemengd met wortel per 200 gr.
little gem
lollo rosso / lollo bionda

Hvlheid:

Goudreinet
1 kg

Kistje madarijnen:
40 stuks

0,99

3,99
Houd ook onze kerstadvertentie in het Voorsternieuws in de gaten.

Door u in te vullen

Uw bestelling kunt u maandag 24 december afhalen. Kies de volgende twee opties:
Zondag 23 december GESLOTEN.

frissé / eikenblad

Naam:

Waterkers
rode sla / radicchio
romaine / romeinse sla
sla de-luxe, (mesclun) bakje
rucola bakje
veldsla bakje
bietenblad bakje

Telefoon:
Adres:
E-mail:

Ik haal mijn bestelling op tussen
9.00 en 10.00 uur.
Ik haal mijn bestelling op
na 12.00 uur
Ja ik ontvang graag de nieuwsbrief

❑
❑
❑
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