
Kerst bestellijst Versplaza Helmond U wordt van te voren gebeld

Ophalen 

Of

Wordt Thuis geleverd op Woensdag  23-12-2020 Vanaf 8:00

Donderdag 24-12-2020 Vanaf  12:00

Naam

Adres

Postcode Plaats

Tel 

Tel / email

Groenten:

Sperziebonen

Snijbonen

Komkommer

Spruitjes

Krop sla

ijsbergsla

Witlof

Aardappeltjes Gesneden groenten

Wedges Soep groenten

Kriel Wok groenten

Andere Boerenkool

vast

Kruimig

Champignon:

Wit Oesterzwam

Kastanje Shi-take

Portabella

Andere



Sla Mixen Kruiden:

Baby-leaf munt

Rucola selderij

Veldsla

Rucola-slamix

Spinazie zak

Wilde Spinazie

Tomaten

Tros

Snoeptom

Tasty-tom

Honingtom

Fruit:

Elstar

Conference

Gieserwilde

St. Remy

Mandarijn

Sinaasappel

Pers sinaas

Kiwi groen

Kiwi geel

Druif pitloos Wit

Rood



Ameide salade

Prei, spitskool en appel  Tomaat-ei salade *

Boeren kartoffel salade Salade met tomaat

Aardappel, spek, ei, appel ei en augurkjes

Waldorf salade * Powerboost salade

Bleeksellerij,Mandarijn,Appel, Boerenkool,spitskool,amandelen

Ananas en met cashewnootjes in een mangodressing

Boeren spek salade Witlove salade

Spek, ei en appel witlof, spitskool, mandarijn, ham

Bloemkool broccoli salade * en een hartige dressing

met rozijntjes en paprika Wittekool salade *

Bieslook-ei salade * Witte kool met ananas

Ei salade met komkommer en een knoflookdressing

en bieslook Zomer salade *

Carbonara salade Frisse salade met selderij, mandarijn

Salade met pasta, rucola appel, ananas en lente-ui

kip en mais Pasta-pesto salade

Quinoa salade* pasta met rucola en gerookte kip

Feta, olijven, zongedroogde tomaatjes, Gevuld Eitje*

paprika en een tzatziki dressing Ei Bieslook 

Parel Couscous salade* Macaroni salade

met zongedroogde tomaatjes en feta Broccoli, ei, paprika

Rode bieten salade * en gerookte kip

Rode bietjes met spitskool Haring salade **

en appel Haring, rode biet, rode ui

Fit salade * en appel

Spitskool, ananas, bleekselderij, Tonijn salade **

appel en frisse cranberries Heerlijke salade met rode paprika, ui

Griekse salade, met feta * en tonijn

tomaat, komkommer, feta Neptunes salade **

met tzatziki Spitskool met surimi,

Herfst salade appel en komkommer

Smaakvolle salade met prei

tomaat en gerookte kip Ham-Prei salade 

SYL'S Kaas salade * Gekookte beenham, Prei en 

Spitskool,bleekselderij,bosui,kaas yoghurt dressing

en cashew nootjes Toscaanse Smikkelpot**

Rundvleessalade Tonijn met olijven en kappertjes

Kartoffelsalade

OF 4-6-10 persoons opgemaakt Rote grutze-salade, met vers fruit *

* is vegetarisch, ** is met vis Bakje +/- 300 Gr


