per stuk:

€5,50
€5,00
€5,00
€5,50
€4,00
€4,00
€5,00

€ 5,50

Vers

€ 2,20

Hamburger met zoete ui en gebakken aardappels
Kipreepjes met tomatensaus en rijst
Gehaktballetjes met champignonsaus, boontjes en aardappelpuree
Schnitzel met kaas, groentenmix en gebakken aardappels
Bami met groenten en satesaus
Thaise noedels met ei en groenten
Giro’s met stoofpeer en gebakken aardappels

Vegetarische gerechten
•
•
•
•
•
•
•

Vers

Tomatensoep met ballen
Champignonsoep
Kippensoep
Groentensoep met pasta
Erwtensoep

Soepen
•
•
•
•
•

per stuk:

Geen aardappel maar
extra groenten
Groenten kip omelet
Stoofvlees met rodekool
Roerbak groentenmix met varkensreepjes en tomaat
Kippenbout met kerriesaus en bloemkool
Roerbakschotel met gehakt en tomatensaus
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Welkom bij A N Catering
Met onze kant en klaar maaltijden bieden wij u een uitgebreide keuze van diverse
gerechten voor alledaags gemak .
Wat maakt ons speciaal?
Alle gerechten zijn huisgemaakt waardoor ze uniek van smaak zijn.
Ook zijn onze producten net anders als het gangbare maar toch zijn we het
traditionele hart van de gerechten niet verloren.
De maaltijden kunt U bestellen op de volgende manieren:
•
via mail ancateringbestellingen@gmail.com
•
website www.ancatering.nl
•
Telefonisch 0642805979
•
Via de whatsapp
Op dinsdag , woensdag en donderdag leveren wij de kant en klaar maaltijden tussen 14:00 uur en 17:00 uur. Graag bestellen voor 12:00 uur voor
de eerst volgende leveringsdag. Bij levering kunt u met de pinpas of contant
afrekenen.
Wij zien graag uw bestelling tegemoet.

Vegetarisch

Bij alle zelf samen te stellen gerechten kunt u een vrije keuze maken van groenten
en aardappel- of pasta bijgerechten. Alle maaltijden wegen standaard ± 450
gram en dienen met een minimale afname van 3 maaltijden besteld te worden.
Wenst u een grotere maaltijd van ± 600 gram, dan wordt er boven op de standaardprijs € 1,80 extra gerekend.
Makkelijk stapelbaar voor in de koelkast en vriezer en eenvoudig in de oven of
magnetron op te warmen.
Als u 5 of meer vries maaltijden besteld betaalt u €5,00 per maaltijd

Vriesvers

Vers voor u
Vers
bereid

Vriesverse maaltijden
Er kunnen geen aanpassingen gemaakt worden op de vriesverse
maaltijden. Bij afname van 5 maaltijden of meer betaald u €5,00 per
maaltijd. Deze maaltijden worden bevroren aangeleverd. Wij adviseren de
maaltijden ontdooit op te warmen voor het beste resultaat.
Vis
1. Gebakken witvis met erwtjes/worteltjes en aardappelpuree
2. Vispotje met gestoofde prei en aardappelpuree
3. Gebakken garnalen in kerriesaus, boontjes en rijst
Varken
4. Verse worst met bloemkool en aardappelpuree
5. Varkensreepjes met tomatensaus, groentemix en aardappelpuree
6. Gehaktbal met spinazie en gekookte aardappelen
7. Varkenslap met pepersaus, snijboontjes en gebakken aardappelen
Rund
8. Rundertartaar met rodekool en aardappelpuree
9. Hamburger met groentemix en gebakken aardappelen
10. Blinde vink met spinazie en aardappelpuree
11. Roerbakschotel met gebakken aardappelen, groentemix en jus
Kip
12. Kip blokjes in kerriesaus, erwtjes/wortels en gebakken aardappelen
13. Kip reepjes in zoet/zure saus, broccoli en aardappelpuree
14. Kip roerbak met tomaat, champignonsaus en gebakken aardappelen

€ 5,

Buitenland
15. Bami met kip en een perziksaus
16. Pikante varkensreepjes met erwtjes/wortels en gebakken aardappelen
17. Kippenbout met kerriesaus, doperwten en gebakken aardappelen
18. Pasta met tomaten gehaktsaus
19. Macaroni met ham en kaassaus
50
20. Pasta met kip en roomsaus

Zelf samen te stellen maaltijd

Alle gerechten zijn incl. groenten en aardappel- of pasta gerecht die u zelf kan
combineren uit de rubriek bijgerechten. De dagverse zelf samen te stellen
maaltijden kunnen niet meegenomen worden in de voordeelpakketten

€6,50
€7,00
€7,00
€6,50
€7,50
€7,00
€7,00
€6,00
€6,00

€ 6,00

Aardappel-pasta of rijst keuze
• Huisgemaakte puree
• Gebakken aardappelen
• Gekookte aardappelen
• Rijst
• Spaghetti

Nasi speciaal met kip saté en gebakken spiegelei
Zalmmoot met dilleroom saus
Atlantische tongfilet met tuinkruiden saus
Kibbeling met roomsaus
Kabeljauwfilet met roomsaus
Sucadelap met jus
Runderreepjes in pepersaus
Bami speciaal met kippenbout, rendang en een spiegelei
Witlof met ham/kaassaus en aardappelpuree

Bijgerechten

Groenten keuze
• Snijboontjes
• Gestoomde broccoli
• Rode kool met stukjes appel
• Spinazie a la crème
• Bloemkoolroosjes
• Erwtjes en worteltjes mix
• Hollandse groenten mix
• Spruiten
• Appelmoes
• Stoofpeer

Zoutarm

Varkenslap met spinazie en gekookte aardappels
Runderstoof met bloemkool en aardappelpuree
Kipblokjes met broccoli en rijst
Groenteschotel met kip en gebakken aardappelen
Gehaktschotel met rijst
Pasta met garnalen en tuinkruidensaus
Hutspot met varkenslap
Zuurkoolstamppot met stoofvlees

Vers

