MENUKAART
“Vers uit de keuken van
Albert & Aukje”
Vraag in de winkel naar onze
speciale stempelkaart! De eerste
stempel krijgt u van ons!

dagvers

Italiaans

Oosters

zoals vroeger

even opwarmen

lekker

gezond

vitaminen

hollandse pot

BEREIDING MAALTIJDEN

De maaltijden zijn 3 dagen houdbaar in uw koelkast bij
3-5 oC. U kunt de maaltijden ook invriezen. Alle gerechten
worden geleverd in een magnetron bestendige verpakking.
* Kleine portie: 400 gram - € 5,50
klaar in 3 minuten
* Middel portie: 500 gram - € 6,50
klaar in 5 minuten
* Bourgondische portie: 700 gram - € 8,50
klaar in 5 minuten

gemak

gevarieerd

Bezorgdag*:
*indien van toepassing

Naam:
Bezorgadres:
Telefoonnummer:

magnetron
instellen
op 60 0W

De bestellijsten zijn te verkrijgen in onze winkels en zijn ook
te downloaden op www.albertenaukje.keurslager.nl

Albert & Aukje, keurslager
De Dellen 12, Surhuisterveen
T. 0512 36 34 54
info@albertenaukje.keurslager.nl
www.albertenaukje.keurslager.nl

Eventuele andere bestellingen:

Heeft u een tip of misschien een op of aanmerking, dan horen
wij dat graag! Alvast bedankt.

BEZORGEN*
Dagen:
maandag t/m vrijdag
Tijdstip:
tussen 10.00 – 12.00 uur
Kosten:
€ 2,00 binnen Surhuisterveen
buiten Surhuisterveen + € 0,45 per km.
* Wij bezorgen bij een minimum van € 17,50 per bestelling. Bestellen minimaal
24 uur van tevoren. Bijv. Maandag voor 10:00 uur besteld, dinsdag geleverd.

klein

Hollandse keuken

middel

(400 gram) (500 gram)

€ 5,50 € 6,50

bourgondisch
(700 gram)

Italiaanse keuken

€ 8,50

1 Feanster Stoofpotje

22

Lasagne à la Albert &
Aukje

2 Franse Roerbak met Kip piri

23

Macaroni

3 Stamppot Andijvie

24

Pasta pesto

4 Stamppot Boerenkool

25

Pasta carbonara

5 Stamppot Zuurkool

26

Pasta van de week

6 Stamppot van de week

klein

(400 gram)

€ 5,50

middel

(500 gram)

€ 6,50

bourgondisch
(700 gram)

€ 8,50

Voor uw gemak

7 Hete Bliksem met Slavink
27

Dubbele turfgerookte
droge worst

st

€ 3,50

28

Stukje Zeeuws spek

st

€ 3,50

29

Grillworst

st

€ 3,00

30

2 gehaktballen in
vacuüm

2 st

€ 3,00

31

Leverworst * fijn of grof

st

€ 3,00

13 Hachee met gekookte aardappelen

32

Stokbroodje naar keuze:
Pangang, Kip, Shoarma,
Kipsaté of Gehakt

st

€ 2,95

14 Chili con carne

33

Hapjesschaal (30 hapjes)
Per schaal € 15,00
ca. 5 pers.

34

Rundvleessalade de luxe

250 gram
p.p

€ 4,25
p.p.

35

Huzarensalade de luxe

250 gram
p.p

€ 3,75
p.p

36

Worsthapjes klein
ca. 8 personen
(+/- 60 hapjes)

Per schaal € 17,50

37

Worsthapjes groot
ca. 12 personen
(+/- 100 hapjes)

Per schaal € 27,50

38

Wilt u iets anders uit ons assortiment mee bestellen dan is
dit uiteraard geen probleem!

Gekookte Aardappelen, stoofvlees
8
en groente naar keuze
9

Gekookte Aardappelen, gehaktbal
en groente naar keuze

Gebakken Aardappel, hamburger
10
en groente naar keuze
11 Asperge Ovenschotel
12

15

Ovenschotel met gehakt en
groenten

Roerbak mini kriel met
gehaktballetjes in ketjapsaus

Oosterse keuken
16
17
18
19
20
21

Babi Pangang met
*bami - nasi - rijst

klein

(400 gram)

€ 5,50

middel

bourgondisch

€ 6,50

€ 8,50

(500 gram)

(700 gram)

Kip piri piri met
*bami - nasi - rijst

Beef Sucayaki met
*bami - nasi - rijst

Kip in satésaus met
*bami - nasi - rijst

Oosterse kerriesaus met
*bami - nasi - rijst

Oosterse maaltijd
van de week

* Omcirkel uw keuze: bami, nasi of rijst

“Vers uit de keuken van
Albert & Aukje”

