Bestelbon voor u feestschotels bij

Af te geven aan de beenhouwerijafdeling, liefst 3 dagen op voorhand
Voor verdere informatie kan u bellen naar het nr: 09/226.69.69

FONDUE SCHOTELS
Per vleessoort 50 gr p.p., per gehaktsoort 30 gr p.p.

Fondue klassiek
Blokjes rund, varken, kip, 3 soorten gehaktballetjes gepaneerd en spekrolletjes (15.45 kg)

Fondue A.D.
Blokjes rund, varken, kip, 3 soorten gehaktballetjes gepaneerd, spekrolletjes en mini worstjes
(15.95 kg)

Fondue Royal
Blokjes rund, varken, kip, lam, kalf, 3 soorten gehaktballetjes en spekrolletjes (18.95 kg)

Fondue junior
Gepaneerde kippenblokjes, 3 soorten gehaktballetjes en spekrolletjes (10.45 kg)

Fondueballetjes
Gele en rode gepaneerde balletjes, zigeunerballetjes, tuinkruidenballetjes en spekrolletjes (9.95 kg)

Fondue vleesmix
Blokjes kip, varken en rundvlees (12.69 kg)

Fondue vleesmix de luxe
Blokjes kip, kalf, lam, rund- en varkensvlees (19.95 kg)

GOURMET SCHOTELS
Per vleessoort 50 gr per persoon

Gourmet klassiek
Biefstuk, hamburger, gepaneerd kiplapje, varkenslapje, schnitzel en chipolata (15.85 kg)

Gourmet A.D.
Biefstuk, hamburger, gepaneerd kiplapje, gyros, varkenslapje, schnitzel en chipolata(6.45 p.p.)

Gourmet Royal
Biefstuk, lamskotelet, gepaneerd kiplapje, varkenslapje, hamburger, schnitzel en chipolata
(16.25kg)

Gourmet junior
Gepaneerd kiplapje, hamburger, chipolata en lamburger (3.95 p.p.)

Gourmet burgerschotel
Hamburger, kalfburger, lamburger en spekburger (3.45 p.p.)

STEEN GRILL
Per vleessoort 50 gr p.p.

Steen grill A.D.
Biefstuk, varken- kalf- en kiplapje, lamskotelet en orlofflapje (8.45 p.p.)

Steen grill A.D. gemarineerd
Biefstuk, lamskotelet, kalf- varken- kip en kalkoenlapje (8.95 p.p.)

GROENTEN SCHOTELS
Voor fondue, gourmet of steen grill
Tomaten, komkommer, wortel, selder en gemengde salade, mooi gepresenteerd op een zwart
schaaltje (1.95 p.p.)
Sauzen: mayonaise, tartaar, cocktail, curry- en provinciaalse saus eveneens verkrijgbaar in
supplement (4.95 kg)

Gevulde kalkoen, kip, kwartel, eend, kipfilet, en andere suggesties op
aanvraag
Zeker 3 dagen op voorhand bestellen. Geldt ook voor alle wildsoorten

KAAS SCHOTELS
Kaasschotel A.D.
Assortiment van kazen met garnituur van dagverse vruchten en noten (7.19 p.p.)

Kaasschotel de luxe
Assortiment van kazen met ruimere garnituur van dagverse vruchten en noten, seizoensgebonden
vruchten, selectief gekozen. (8.99 p.p.)

BESTELCOUPON VOOR AL U FEESTBESTELLINGEN
Naam:……………………………………………………
Adres:……………………………………………………
Telefoon:………………………………………………...
Aantal personen:………………………………………..
Datum afhaling:………………………………………..

Het A.D. Delhaize Drongen team wenst u
een heerlijke maaltijd en prettige feesten toe!

