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Geniet van een gevarieerd menu aanbod
in een vernieuwde menusamenstelling.
Wij bieden de hele lente en zomer een 
uitgebreide keuze aan Smakelijke maaltijden. 
LEVERBAAR T/M ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

MENU

1

MENU

2

MENU

3

Rundertartaartje met 
jus, sperziebonen en 

gekookte aardappelen 
(913504)

Pangafilet in 
Provençaalse saus 

met Parijse worteltjes 
en aardappelpuree 

(99210)

Kippenbout met bonne 
femme (99170)

Omelet in 
dragonsaus, 

tuinbonen met ui en 
gebakken krieltjes  

(99205)

Kiproti met aardappelen, 
sperzieboontjes en

een gekookt eitje 
(142605)

Sucadelapje met jus, 
bloemkool à la crème 

en aardappelpuree 
met bieslook (99186)

Varkensfricandeau in 
zoete uiencompote 

met broccoli en 
gebakken 

aardappeltjes (84535)

Gebakken zalmfilet 
met Normandische 

saus, bladspinazie en 
aardappelpuree met 

bieslook (99212)

Verse worst met jus, 
rodekool met appeltjes 

en aardappelpuree 
(99194)

WEEK M EN U  WE E K  1 WEEK M EN U  WE E K  1WEEKNUMMER 2 0 ,  2 4 ,  2 8 ,  3 2 ,  3 6

3SMAKELIJKSMAKELIJK2

Kipfilet met kippenjus, 
gestoofde witlof 

naturel en 
aardappelpuree met 
tuinkruiden (99167)

Hachee, rode bietjes 
met zilveruitjes en 

aardappelpuree met 
tuinkruiden (99182)

Kipfilet met 
kippenjus, gestoofde 

witlof naturel en 
aardappelpuree 
met tuinkruiden 

(99167)

 Varkensstoofpotje met  
sperziebonen en 

gekookte krieltjes 
(142664) 

Gehaktballen in jus met 
rodekool met appeltjes 

en gekookte 
aardappelen (84544)

Lekkerbekje met 
ravigottesaus, fijne 

groenten en 
aardappelpuree met 
tuinkruiden (124505)

 Vegetarische balletjes 
met jus, witlof  à la crème 

en aardappelpuree  
(143172 )

Volkoren 
macaronischotel 

vegetarisch (411146)

 Foe yong hai met atjar 
tjampoer en bami 
goreng (143160 )

Groenteburger in 
peterseliesaus met 

uitjes en 
spinaziestamppot 

(99204)

Falafelschotel met 
aardappel (142662)

 Pasta in een romige 

paddenstoelensaus met 
groenten (143165)

https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/4800
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8366
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8455
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/7470
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8540
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8374
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8383
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8366
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8395
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8368
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21092
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21125
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/7477
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/20513
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8391
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21139
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/2178
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21135
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8390
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21123
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21138


MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

MENU

1

MENU

2

MENU

3

Rundervink met jus, 
snijbonen en gekookte 
aardappelen (142652)

Halskarbonade in jus, 
witlof met spek en 
gekookte krieltjes 

(912998)

Vegetarische grillstukjes 
met pomodorisaus en 

zilvervliesrijst-
groenteschotel (84556)

Kipkarbonade met 
kippenjus, rode bietjes 

met zilveruitjes en 
gekookte aardappelen 

(142656) 

Rendang met 
sajourboontjes en witte 

rijst (84514)

Tajine van 
kikkererwten met 

abrikozen, noten en 
krieltjes (142660)

Lekkerbekje met 
ravigottesaus, fijne 

groenten en 
aardappelpuree met 
tuinkruiden (124505)

Varkenshaasstukjes in 
champignonsaus met 
spinazie à la crème en 

gekookte aardappelen 
(99192)

Spaghetti met 
gehaktballetjes in 

kruidige tomatensaus 
(99181)

Kalkoenbiefstukjes in 
dragonsaus, tuinbonen 

met ui en gekookte 
aardappelen (142655)

WEEK M EN U  WE E K  2 WEEK M EN U  WE E K  2WEEKNUMMER   2 1 ,  2 5 ,  2 9 ,  3 3 ,  3 7

5SMAKELIJKSMAKELIJK4

Runderstooflapje met 
jus, rodekool met 

appeltjes en 
aardappelpuree 

(99184)

 Kipkerrie met 
doperwtjes worteltjes en 
gekruide rijst (142663 )

 Thaise viscurry met 
witte rijst (124506)

 Kip tandoori met 
curry- bloemkool en 
Indiase rijstschotel  

(142617 )

Varkensreepjes in 
stroganoffsaus met  

doperwtjes en 
gebakken  krieltjes  

(142665) 

 Gebakken zalmfilet 
met Normandische saus, 

bladspinazie en 
aardappelpuree met 

bieslook  (99212 )

Omelet champignon in 
Provençaalse saus met 

Parijse worteltjes en 
aardappelpuree (99202)

Volkoren 
macaronischotel 

vegetarisch (411146)

 Vegetarische tandoori 

met volkoren quinoa-
groenteschotel (143173 )

Vegetarische balletjes in 
satésaus met tjap tjoy en 

nasi goreng  (99201)

 Vegetarische nuggets 
met  mosterdsaus, 

doperwtjes en gekookte 
aardappelen  (143174 )

https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/20513
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/2178
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21116
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/4741
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21119
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8376
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8382
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21118
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21124
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/20514
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/7453
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21101
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21126
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8373
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8540
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8456
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/7487
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21122
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21140
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8389
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21141


MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

MENU

1

MENU

2

MENU

3

Hachee, rode bietjes 
met zilveruitjes en 

aardappelpuree met 
tuinkruiden (99182)

Drumsticks in kippenjus 
met sperziebonen en 

gebakken 
aardappeltjes (99166)

Kipfilet met kippenjus, 
gestoofde witlof naturel 
en aardappelpuree met 

tuinkruiden (99167)

Kibbeling met 
ravigottesaus, 

Mexicaanse groenten en  
gebakken krieltjes 

(99209)

Lasagne bolognese 
met Toscaanse 

groentemix (45674)

Groenteburger in 
peterseliesaus met uitjes 

en spinaziestamppot 
(99204)

Gehaktballen in jus met 
rodekool met appeltjes 

en gekookte 
aardappelen (84544)

Omelet champignon in 
Provençaalse saus met 

Parijse worteltjes en 
aardappelpuree (99202)

Varkensschnitzel in 
champignonsaus, 

doperwtjes-worteltjes 
en aardappelpuree met 

spekjes en bieslook 
(142657)

Kip satésaus met 
sajour lodeh en nasi 

goreng (99171)

Volkoren 
macaronischotel 

vegetarisch (411146)

WEEK M EN U  WE E K  3 WEEK M EN U  WE E K  3WEEKNUMMER 2 2 ,  2 6 ,  3 0 ,  3 4

7SMAKELIJKSMAKELIJK6

Sucadelapje met jus, 
bloemkool à la crème 

en aardappelpuree 
met bieslook (99186)

Zoet zure kip en bulgur-  
quinoaschotel met   
groenten (124495)

Gehaktballetjes 

in pittige tomatensaus, 
spinazie met 

kikkererwten en 
knoflookaardappeltjes 

(142618 )

 Fusilli in een romige 
saus met gerookte 

zalm, dille en spinazie 
en Toscaanse groenten 

(143163)

Speklapjes in jus en 
andijviestamppot 

met spekjes (99195)

 Varkensstoofpotje met 
sperziebonen en 

gekookte krieltjes 
(142664) 

Vegetarische 
grillstukjes met 

pomodorisaus en 
zilvervliesrijst-

groenteschotel 
(84556)

Falafelschotel met 
aardappel (142662)

 Foe yong hai met atjar 
tjampoer en bami 
goreng (143160 )

 Pasta in een romige 

paddenstoelensaus 
met groenten (143165 )

https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8366
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/2178
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8390
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21123
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21138
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8456
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/7487
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8374
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/7477
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8365
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8394
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21120
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8455
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/20508
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21102
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21137
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8384
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/5794
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8369
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21125
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21135


MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

MENU

1

MENU

2

MENU

3

Runderstooflapje met 
jus, rodekool met 

appeltjes en 
aardappelpuree 

(99184)

Gehaktschotel met 
aardappel, 

bloemkool, prei en 
kerrie (84522)

Speklapjes in jus en 
andijviestamppot met 

spekjes (99195)

Provençaalse 
volkorenpasta-schotel 

met kip  (99176)

Kipfilet in 
champignonsaus met 

broccoli en rösti 
rondjes (84529)

Babi pangang met 
pikante groenten 

ananas en bami 
goreng (290176)

Macaroni bolognese 
(170847) 

Vegetarische balletjes in 
satésaus met tjap tjoy en 

nasi goreng  (99201) 

Zalm met tomaten-
venkelsalsa, groente-mix 

en gekruide 
zilvervliesrijst (142659)

WEEK M EN U  WE E K  4 WEEK M EN U  WE E K  4WEEKNUMMER 1 9 ,  2 3 ,  2 7,  3 1 ,  3 5

9SMAKELIJKSMAKELIJK8

Rundervink met jus, 
snijbonen en gekookte 
aardappelen  (142652)

Kalkoenbiefstukjes in 
dragonsaus, tuinbonen 

met ui en gekookte 
aardappelen (142655)

Varkenshaasstukjes in 
champignonsaus met 
spinazie à la crème en 

gekookte aardappelen 
(99192)

 Farfalle met gamba’s 

en tonijn in een pittige  
tomatensaus met 

doperwten,  paprika en 
courgette (143161 )

 Kip tandoori met curry-

bloemkool en Indiase 
rijstschotel  (142617 )

Rendang met 
sajourboontjes en witte 

rijst (84514)

Omelet champignon 
in Provençaalse saus 

met Parijse worteltjes 
en aardappelpuree 

(99202)

 Vegetarische tandoori 
met volkoren quinoa-

groenteschotel 
(143173 )

 Vegetarische grillstukjes 
met pomodorisaus en 

zilvervliesrijst-
groenteschotel (84556)

Tajine van kikkererwten 
met abrikozen, noten en 

krieltjes (142660)

Groenteburger in 
peterseliesaus met uitjes 

en spinaziestamppot 
(99204)

 Vegetarische nuggets 
met mosterdsaus, 

doperwtjes en gekookte 
aardappelen 

(143174 )

https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8390
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8456
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/7487
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21135
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8384
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21116
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/7465
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21118
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8382
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21121
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/7459
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8372
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21136
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/6609
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/1256
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21101
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/7453
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21140
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21122
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/8389
https://bestellen.vanhoeckel-aantafel.nl/catalogus/product/show/21141


Onze koks
zijn alweer
bezig met
de smaak 
van morgen




