
Deze lijst dient uiterlijk zaterdag 1 april ingeleverd te worden. 

AFHAALTIJD ZAT 8 APRIL
Omcirkel het juiste tijdstip:Omcirkel het juiste tijdstip:

Appels/Peren Aantal Doorstrepen   wat   niet 
van       toepassing       is

Fruit vervolg Aantal Doorstrepen   wat   niet 
van       toepassing       is

Jazz kg / stuks Avocado stuks
Elstar kg / stuks Bananen stuks
Granny Smith kg / stuks Blauwe bes schaaltje
Jona gold kg / stuks Bramen schaaltje
Kanzi kg / stuks Citroen stuks
Pink Lady kg / stuks Dadels gedroogd schaaltje
Wellant kg / stuks Druiven rood pitloos gram
Conference kg / stuks Druiven wit pitloos gram
Aardappelen en uien Framboos schaaltje
Kruimig 3 kg Granaatappel stuks
Vastkokend 3 kg Grapefruit rood stuks
Frietaardappelen 5 kg Kiwi gold stuks
Roseval aardappelen 2 kg Kiwi groen stuks
Zoete aardappel kg / stuks Limoen stuks
Aardpeer gram / stuks Mandarijnen stuks
Nieuwe aardappelen zakje Mango stuks
Partjes met rozemarijn kg / gram Watermeloen kwart / half
Voorgekookte kriel kg / gram Meloen Cantaloupe stuks
Vers geschrapte kriel kg / gram Meloen Galia stuks
Ongeschrapte kriel kg / gram Meloen geel stuks
Aardappel gratin bakje ±400 gr Meloen Piel de sapo stuks
Aardappel groente-gratin bakje ±400 gr Passievrucht stuks
Witte uien netje 1 kg Pruimen gram / stuks
Rode uien netje 1 kg Pruimen gedroogd schaaltje
Sjalotten netje Rode bessen schaaltje
Champignons Sultana (rozijnen) schaaltje
Witte champignons bakje 250 gram Sinaasappel dik stuks
Kastanje champignons bakje 250 gram Sinaasappel middelmaat stuks
Oesterzwam gram Sinaasappel papillon stuks
Cantharellen gram Sinaasappel pers stuks
Shiitake gram Vijgen gedroogd schaaltje
Portobello stuks Vijgen vers stuks
Fruit Aantal
Aardbeien bakje
Abrikozen gedroogd schaaltje
Ananas stuks
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Let op! Bestellingen met salades gelieve af te halen na 11 uur.
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Groenten Aantal Groenten vervolg Aantal
Alfalfa schaaltje Tomaten romatros stuks / gram / kg

Andijvie stuks Tomaten tros stuks / gram / kg

Artisjok stuks Venkel stuks / gram / kg

Asperge groen bosje 400 gram Winterpeen stuks / gram / kg

Asperge tips schaaltje Witlof stuks / gram / kg

Asperge wit stuks / gram Witte kool stuks
Asperge wit geschild schaaltje ± 800 gram Sla soorten Aantal
Aubergine stuks Eikenbladsla rood stuks
Bleekselderij stuks Eikenbladsla groen stuks
Bloemkool stuks Frisee sla stuks
Bospeen stuks Ijsbergsla stuks
Broccoli stuks Krop sla stuks
Chinese kool stuks Lollo bionde stuks
Courgette stuks Lollo rosso stuks
Gember stuks Mesclun sla bakje 125 gram
Glaskoolrabi stuks Romaanse sla stuks
Haricots verts schaaltje 250 gr Rucolasla bakje 125 gram
Knoflook stuks Triosla (met kluit) stuks
Knolselderij stuks Veldsla gram
Komkommer stuks Gesneden groenten Aantal
Komkommer mini stuks Soepgroente kg / gram
Paksoi stuks Roerbakgroente kg / gram
Paprika geel stuks Sla-mix kg / gram
Paprika groen stuks Bami/nasi-groente kg / gram
Paprika mix mini gram / stuks Gourmetschotel groente stuks
Paprika rood stuks Tapas Aantal Maat aangeven

Pastinaak stuks Italiamix Gram / tapasbakje

Peper groen stuks Knoflookolijven Gram / tapasbakje

Peper rood stuks Peppadew met roomkaas Gram / tapasbakje

Peulen schaaltje 250 gr Zongedroogde tomaten Gram / tapasbakje

Prei stuks Dessert Aantal Maat aangeven

Puntpaprika stuks Chocolade mousse Klein / middel / groot/
gram

Radijs stuks Vanille mousse Klein / middel / groot/
gram

Rode bieten stuks / gram Toetje monchou-kers stuks
Rode bieten gekookt schaaltje Toetje mango-passievrucht stuks
Rode kool stuks Toetje kwark aardbei / bosvruchten

Snijbonen kg / gram Saveurs Aantal
Sperziebonen kg / gram Gehaktbrood Saveurs stuks
Spinazie zak 300 gram Kleine gehaktballetjes doosje 7 stuks
Spitskool stuks Kleine gehaktballetjes teri yaki doosje 7 stuks
Sugarsnaps schaaltje 250 gr Gehaktbroodjes mosterd stuks
Taugé gram Maastrichtse mosterd stuks
Tomaten los stuks / gram / kg Truffel mayonaise stuks
Tomaten cherry bakje Dressing smaak:
Tomaten honing strengen
Tomaten mini roma bakje



Kruiden Aantal Kant en Klaar Aantal

Basilicum zakje Kip-pilav kg /gram

Bieslook zakje Kipragout kg /gram

Bosui bosje Goulash kg /gram

Dille zakje Gehaktballen in saus stuks / gram

Dragon zakje Zuurvlees kg /gram

Kervel zakje Lasagne gehakt bakje ± 450 gr
Koriander zakje Loempia met kip stuks
Munt zakje Pizza ananas-groenten stuks
Oregano zakje Pizza ananas-ham stuks
Peterselie krul bosje Pizza groenten stuks
Peterselie plat bosje Pizza prosciutto stuks
Rozemarijn zakje Pizza salami stuks
Salie zakje Pizza taco stuks
Selderij blad bosje Pizza tomaat-mozzarella stuks
Tijm zakje Pizza tonijn stuks

Tuinkers bakje Wrap deense kip stuks

Waterkers zakje Wrap gehakt bieslook-ui stuks

Salades Aantal Maat aangeven Wrap gehakt stroganoff stuks

Aspergesalade Klein / middel / groot/
gram

Wrap kip sate stuks

Boerderijsalade Klein / middel / groot/
gram

Wrap kip shoarma stuks

Cous coussalade Klein / middel / groot/
gram

Wrap mexicaanse stuks

Frisse spitskoolsalade Klein / middel / groot/
gram

Ook bij ons verkrijgbaar Aantal

Fruitsalade Klein / middel / groot/
gram

Chips Soort:

Griekse koolsalade Klein / middel / groot/
gram

Champignonsaus pakje

Kip cocktail salade Klein / middel / groot/
gram

Groene pepersaus pakje

Kip meloen salade Klein / middel / groot/
gram

Hollandaise saus pakje

Koude schotel Klein / middel / groot/
gram

Mosterd dille dressing flesje 200ml

Paassalade Klein / middel / groot/
gram

Nootjes soort:

Rode bietensalade Klein / middel / groot/
gram

Pastei bakjes doosje 4 stuks

Tonijnsalade Klein / middel / groot/
gram

Puur olijf soort:

Tortellini salade Klein / middel / groot/
gram

Snoep soort:

Venkel witte koolsalade Klein / middel / groot/
gram

Witte koolsalade Klein / middel / groot/ 
gram

Eieren Aantal

Dikke scharrel stuks
Kleine scharrel stuks
Wit scharrel stuks
1 kleur (uni)geverfd stuks
Spikkel stuks
Spiraal gekleurd stuks
Picasso stuks
Regenboog stuks



Zuivel Aantal Maat aangeven Sappen Aantal

Vanille pudding groot / klein Schulp krachtsap blauwe bes 0,75 ltr
Chocolade pudding groot / klein Schulp krachtsap cranberry 0,75 ltr
Rijstepap groot / klein Schulp krachtsap granaatappel 0,75 ltr
Yoghurt 4-vruchten groot / klein Schulp krachtsap kers 0,75 ltr
Yoghurt aardbei groot / klein Schulp krachtsap rode biet 0,75 ltr

Yoghurt boomgaard klein Schulp krachtsap tomaat 0,75 ltr
Yoghurt bosbes groot / klein Schulp krachtsap vlierbes 0,75 ltr
Yoghurt kers groot / klein Schulp krachtsap wortel 0,75 ltr
Yoghurt naturel groot / klein Schulp hollandse appel 0,2 ltr / 0,75 ltr
Yoghurt sinaasappel groot / klein Schulp appel aardbei 0,2 ltr / 0,75 ltr
Yoghurt vanille groot Schulp appel blauwe bes 0,75 ltr
Melk groot / klein Schulp appel cranberry 0,75 ltr
Karnemelk groot Schulp appel kers 0,2 ltr / 0,75 ltr
Kaas 30+ jong gram gesneden /

gram stuk
Schulp appel vlierbes 0,75 ltr

Kaas jong gram gesneden /
gram stuk

Schulp appel zwarte bes 0,75 ltr

Kaas jong-belegen gram gesneden /
gram stuk

Schulp hollandse peer 0,2 ltr / 0,75 ltr

Kaas belegen gram gesneden /
gram stuk

Schulp red love appelsap 0,75 ltr

Kaas extra belegen gram gesneden /
gram stuk

Schulp sinaasappel 0,2 ltr / 0,75 ltr

Kaas mosterd gram gesneden /
gram stuk

Kaas groene kruiden gram gesneden /
gram stuk

Kaas italiaanse kruiden gram gesneden /
gram stuk

Staat er een gewenst product niet in 
de lijst? Laat het ons hier weten!

Ijs 1 liter Smaak:

Ijs ½ liter Smaak:

Bedankt voor 
uw bestelling!
Wij wensen u 

hele fijne 
paasdagen!


