
Prijslijst

 Dineren à la carte  
(inclusief 9% BTW)

Geldig vanaf 1 januari 2019 



2



Artikel

nummer
Omschrijving

Prijs per 

schaal in €

Soepen

13701 Tomatencrèmesoep € 1,31

13706 Ossenstaartsoep € 1,31

13707 Heldere consommé € 1,31

13708 Lentesoep met vermicelli € 1,31

13709 Chinese groentesoep met kip € 1,31

13711 Champignonsoep € 1,31

13715 Groentesoep € 1,31

13717 Kippensoep € 1,31

13718 Broccolicrèmesoep € 1,31

13729 Runderbouillon met groenten en ei € 1,31

Maaltijden

19025
Gehakt (varkensvlees) in jus met bloemkool en gebakken 

aardappelpartjes
€ 5,69

19059
Gehaktballetjes (varkensvlees) in uienjus met 

sperziebonen en gestampte aardappelen
€ 6,65

19067
Gehakt (rund-/varkensvlees) in roomsaus met spruiten 

en aardappelen
€ 6,65

19068
Rundergehaktballetjes in tomaten-basilicumsaus met 

broccoli en penne
€ 6,19

19069
Rundergehaktbal in jus met spinazie à la crème en 

aardappelen
€ 6,19

19074 Rundersaucijs in jus met kerriekool en aardappelpuree € 6,65

19075
Varkenssaucijs in jus met snijbonen-witte-bonenmix en 

hete bliksem
€ 6,65

19077 Slavink in jus met spinazie en aardappelpuree € 6,65

19079
Gehaktballen (varkensvlees) in uienjus met rode kool en 

gestampte aardappelen
€ 6,19

19083
Rundergehaktbal in jus met rode bieten en gebakken 

aardappelen
€ 6,19
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Artikel

nummer
Omschrijving

Prijs per 

schaal in €

19084
Slavink in uienjus met koolraap à la crème en 

aardappelpartjes
€ 6,65

19085
Prei-gehaktschotel: prei, aardappelschijfjes en gehakt 

(rundvlees) in een romige saus
€ 6,65

19086
Gehaktschijf (rund-/varkensvlees) met appelcompote en 

gebakken aardappelpartjes
€ 6,19

19094 Kipvink in jus met romanobonen en aardappelpuree € 6,65

19105 Varkenslapjes in jus met witlof en gebakken aardappelen € 6,65

19109
Varkenslapjes in jus met bruine bonen met ui en spek en 

aardappelpuree
€ 6,65

19110 Varkenslapje in jus met rode kool en aardappelen € 6,65

19114
Varkenshaasje in peperroomsaus met sperziebonen met 

spek en aardappelkroketten
€ 7,31

19121
Reepjes varkensvlees in uienjus met tuinbonen en 

aardappelen
€ 6,19

19128
Procureurlapje (varkensvlees) met bloemkool-broccoli-

wortelmix en gebakken aardappelpartjes
€ 7,06

19131
Speklapje in jus met bloemkool in saus en gekookte 

aardappelen
€ 6,65

19167
Varkenslapje in champignonsaus met rode bieten en 

aardappelen
€ 6,65

19168 Ribkarbonade in jus met broccoli en aardappelen € 7,06

19191
Varkens-groenteschotel: varkensvlees met groene 

groenten in pittige saus en rijst
€ 6,65

19192
Gepaneerde varkensschnitzel met gemengde groenten 

in saus en gebakken aardappelen
€ 6,65

19193
Gepaneerde varkensschnitzel met wortelen en 

aardappelpuree
€ 6,65

19194
Speklapje in jus met appelcompote en gestampte 

aardappelen
€ 6,65
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Artikel

nummer
Omschrijving

Prijs per 

schaal in €

19197 Ribkarbonade in jus met spruiten en aardappelen € 7,06

19199
Cordon Bleu met gemengde groenten en aardappelen 

met kruidensaus
€ 7,06

19234
Rundvlees in basilicumsaus met spruiten en gestampte 

aardappelen met peterselie
€ 7,06

19242
Sukadelapje (rundvlees) in jus met rode bieten en 

aardappelpartjes met bieslook
€ 7,06

19244 Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree € 7,06

19247
Draadjesvlees in rode wijnsaus met rode kool en 

aardappelen
€ 7,31

19248
Rundvlees met gegrilde groenten in tomaten-

balsamicosaus met tagliatelle
€ 7,31

19254 Runderlapje in jus met sperziebonen en aardappelen € 7,31

19256
Runderlapje in jus met gesneden spinazie en 

aardappelen
€ 6,65

19267
Draadjesvlees in jus met koolraap à la crème en 

aardappelen
€ 7,31

19269
Stukjes rundvlees in rozemarijnsaus met broccoli en 

Parijse wortelen en aardappelpartjes
€ 7,06

19271
Stoofpotje (rundvlees) met sperziebonen en 

aardappelpuree
€ 7,06

19272
Runderlever in saus met appel en ui met rode kool en 

aardappelen
€ 7,06

19273
Runderlapje in champignonsaus met stoofpeertjes en 

aardappelen
€ 7,31

19274 Runderhachee met rode kool en aardappelen € 7,06

19275 Rundergoulash met gemengde groenten en rijst € 6,65

19276
Rundvlees in tijmsaus met sperziebonen en gebakken 

aardappelen
€ 7,06
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Artikel

nummer
Omschrijving

Prijs per 

schaal in €

19300 Roerei met spinazie à la crème en aardappelen € 6,19

19307 Spinaziestamppot met kaas en pijnboompitten € 6,19

19308 Chili con carne (rundvlees) met rijst € 6,65

19324 Spaghetti met broccoli in kaassaus € 6,19

19325
Thaise curry met kip en garnalen, groenten en Thaise 

rijst
€ 7,06

19326 Spaghetti bolognese met gehakt  (rundvlees) € 6,19

19330
Gegrilde groentemix in saus met gehakt en gekruide 

aardappelschijfjes
€ 6,65

19334
Pasta carbonara: tagliatelle in roomsaus met spek en 

champignons
€ 5,69

19337 Kip tandoori met sperziebonen en basmatirijst € 6,19

19339 Bami goreng met kipsaté € 6,65

19343
Eendenvlees in zoetzure saus met Aziatische groenten 

en rijst
€ 7,31

19345
Omelet in champignonsaus met sperziebonen en 

gebakken aardappelen
€ 5,69

19347 Macaronischotel met rundergehakt € 6,19

19348 Chili sin carne met rijst € 6,19

19350
Braadworst in barbecuesaus met groene groenten en 

gebakken aardappelen
€ 6,19

19351 Nasi goreng met kipsaté € 7,06

19362
Pastaschotel met spinazie en pesto en vegetarische 

balletjes
€ 6,65
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Artikel

nummer
Omschrijving

Prijs per 

schaal in €

19366
Gepaneerde schnitzel (vegetarisch) met groentenmix en 

gefrituurde aardappelpartjes
€ 6,65

19372 Spaghetti met groentebolognese € 5,69

19379 Couscous met groenten € 6,65

19382
Eieromelet in kaassaus met gemengde groenten en 

gestampte aardappelen
€ 6,19

19383 Pastaschotel met tortellini, gevuld met ricotta € 6,65

19384 Foe yong hai met groenterijst € 5,69

19395 Babi pangang met witte rijst € 6,65

19396
Gepaneerde schnitzel (vegetarisch) met groentenmix en 

gestampte aardappelen
€ 6,65

19398
Vegetarische balletjes in tomaten-mozzarellasaus met 

broccoli en fusilli
€ 7,06

19405
Alaska-koolvis in tomatensaus met gegrilde groenten en 

penne
€ 6,19

19406
Visstukjes in kruidensaus met doperwten en gebakken 

aardappelen
€ 6,19

19409
Garnalen in chili-roomsaus met groene groenten en 

tagliatelle
€ 7,31

19414
Zalm in roomsaus met spinazie en gestampte 

aardappelen
€ 7,69

19421
Visburger met Parijse wortelen en broccoli en gebakken 

aardappelschijfjes
€ 6,65

19432
Schelvis in Dijon-mosterdsaus met botergroenten en 

gestampte aardappelen
€ 7,06

19434
Kibbeling met kruidendip, sperziebonen en Parijse 

wortelen en gestampte aardappelen
€ 7,06

19437
Zalmfilet in zoete mosterdsaus met broccoli en 

gefrituurde aardappelpartjes
€ 7,69
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Artikel

nummer
Omschrijving

Prijs per 

schaal in €

19443
Vissticks met doperwten en wortelen en gestampte 

aardappelen
€ 6,19

19446
Lekkerbekje met peultjes en wortelen en gestampte 

aardappelen
€ 7,06

19447
Lekkerbekje met sperziebonen en gefrituurde 

aardappelpartjes
€ 7,06

19449
Vispotje: zalm, garnalen en koolvis in botersaus met 

romanobonen en aardappelpuree
€ 7,06

19483
Jonge kabeljauw in roomsaus met andijvie en 

aardappelen
€ 7,31

19492
Gepaneerde Alaska-koolvis met rode bieten en 

gebakken aardappelen
€ 6,65

19542 Pannenkoeken met appelvulling € 5,69

19557 Aardappelpannenkoeken met appelmoes € 6,19

19583 Pannenkoeken met spek € 6,19

19609 Bruine bonensoep met rookworst (varkensvlees) € 5,69

19610 Erwtensoep met rookworst (varkensvlees) € 5,69

19614
Vier-groentenstamppot met gehaktballetjes 

(varkensvlees) in jus
€ 6,19

19616 Hutspot met rundvleeshachee € 7,06

19625
Stamppot boerenkool met spekjes en rookworst (varkens-

/rundvlees) in jus
€ 6,19

19626
Stamppot zuurkool met rookworst (rund-/varkensvlees) in 

jus
€ 6,19

19627 Stamppot andijvie met spek en rundersaucijs in jus € 6,65

19720
Kipfilet in roomsaus met tuttifrutti en gefrituurde 

aardappelpartjes
€ 6,19
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Artikel

nummer
Omschrijving

Prijs per 

schaal in €

19723
Gepaneerde kipschnitzel met tuingroenten en gestampte 

aardappelen
€ 6,19

19736 Stukjes kippenvlees in kerriesaus met doperwten en rijst € 6,19

19741
Gegrilde kippenpoot in roomsaus met sperziebonen en 

aardappelpuree
€ 6,19

19742
Gepaneerde kalkoenschnitzel met gemengde groenten 

en aardappelen in kruidensaus
€ 6,65

19745
Gepaneerde kipnuggets met gemengde groenten en 

aardappelpuree
€ 6,19

19765
Pastaschotel: kip met broccoli en tagliatelle in 

champignonsaus
€ 6,19

19766 Reepjes kippenvlees in jus met broccoli en aardappelen € 5,69

19772
Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten, 

spek en ui en gebakken aardappelen
€ 6,65

19776
Kipstukjes in zoete mosterdsaus met broccoli en 

gebakken aardappelschijfjes
€ 7,06

19778 Kipragout met Parijse wortelen en sperziebonen en rijst € 6,19

19779
Kipfilet in piri piri saus met botergroenten en gebakken 

aardappelen
€ 6,65

19780
Kalkoenmedaillons in champignonsaus met 

schorseneren en aardappelen
€ 6,65

19781
Kalkoenmedaillons in rozemarijnsaus met rode bieten en 

aardappelen
€ 6,65

19783
Reepjes kalkoenvlees in kruidensaus met tuingroenten 

en penne
€ 6,65

19822
Speklapje in jus met bloemkool en gestampte 

aardappelen
€ 7,06

19825 Kipstukjes in kerriesaus met broccoli en rijst € 6,65

19827 Sukadelapje in jus met rode bieten en aardappelen € 7,31
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Artikel

nummer
Omschrijving

19833
Slavink in jus met bloemkool-broccoli-wortelmix en 

aardappelen
€ 6,65

19852 Stamppot andijvie met slavink in jus € 6,65

19866
Kipfilet in mosterdsaus met groene groenten en 

aardappelen in schil
€ 6,65

19871 Bami goreng met kipsaté € 7,06

19872 Macaronischotel met rundergehakt € 6,19

19884
Runderlapje in jus met peultjes en wortelen en 

gestampte aardappelen
€ 7,31

19885
Runderlapje in jus met rode kool en gestampte 

aardappelen
€ 7,06

19891
Kabeljauw in kruidensaus met broccoli en gestampte 

aardappelen
€ 7,31

19892 Kipfilet in jus met spinazie en aardappelen € 6,65

19893
Zalmfilet in mosterdsaus met Parijse wortelen en broccoli 

en aardappelen
€ 7,69

19895 Spaghetti bolognese met rundergehakt € 6,19
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Artikel

nummer
Omschrijving

Prijs per 

doos in €

Dinerdozen

93959 Populaire gerechten € 46,63

93960 Hollandse keuken € 46,41

93961 Keuze van de kok € 47,33

93962 Gewoon lekker € 44,37

93963 Lekker en verantwoord € 46,83

93964 Eiwitrijke maaltijden € 46,71

93965 Grote porties € 45,08

93966 Vegetarische maaltijden € 44,67

93967 Internationale keuken € 45,75

93988 Wereldgerechten € 51,40

93968 Natriumarme maaltijden € 48,37

93969 Natriumarme maaltijden € 48,08

93970 Voordelige dinerdoos € 43,29

Soepen & desserts

93941 Soepassortiment € 15,69

93994 Dessertassortiment € 11,99

93995 IJsassortiment € 11,99

*Een bestelling dient altijd minimaal 7 maaltijden of  één dinerdoos 

  te bevatten.

*Alle prijzen zijn exclusief eventuele ledenkorting. 
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