
Keurslager Horst
Brinklaan 7, 8161 CW Epe
0578-621274

www.keurslagerhorst.nl
info@horst.keurslager.nl

maaltijden uit de keuken 
van uw keurslager

Smakelijke inspiratie uit de pan van de
Keurslager!

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 klaar in 3 minuten
400 gram - € 5,50

Middel portie klaar in 5 minuten
500 gram - € 6,50
    
Grote portie klaar in 7 minuten 
700 gram - € 8,50

Naam: 
Bezorgadres: 
Telefoonnummer: 

Eventuele andere bestellingen:

•  Bezorgmomenten: maandag- en woensdagmiddag
•  Uiterlijk bestellen: zaterdag- en dinsdagochtend
•  Bezorgkosten € 3,50 per bestelling
•  Afhalen in de winkel kan dagelijks, minimaal 1 dag van  
 te voren uw bestelling doorgeven.
•  Indien u boven de € 25,00 bestelt, bezorgen wij GRATIS!
•  De gerechten worden koud bij u afgeleverd.

maaltijd 
            folder



Ovenschotels van de week
laat u verrassen door een specialiteit van 

de kok of vraag naar de mogelijkheden.

hollandse maaltijden

aardappelen
1  - Gekookte aardappelen
2  -  Gebakken aardappelen
3  -  Aardappelpuree

vlees
4 - Slavink / rundervink
5 - Gehaktbal
6  - Schouderkarbonade zonder been
7  - Verse worst
8  - Rookworstje
9   - Kipfilet
10   - Varkensrollade
11   - Runderstoofvlees
12   - Speklap
13   - Hamburger

groente
14  - Bloemkool
15  - Sperziebonen
16  - Tuinbonen
17  - Broccoli
18 - Rode Bietjes
19 - Prei
20  - Witlofrolletjes
21  - Worteltjes

oosterse maaltijden

oosters gerecht vlees
22  - Bami 25  -   Babi pangang
23  -  Nasi 26  -   Mini kipsaté stokje
24  -  Witte rijst 27  -   Kippendij in satésaus

invulformulier 
hollandse maaltijden
Aard-  Groente  Vlees   Klein  Middel Groot  Jus
appelen   € 5,50  € 6,50 € 8,50
nr.  nr. nr.

nr.  nr. nr.

nr.  nr. nr.

nr.  nr. nr.

nr.  nr. nr.

nr.  nr. nr.

invulformulier 
oosterse maaltijden
Oosters Vlees  Klein  Middel Groot  Kroepoek
gerecht  € 5,50  € 6,50 € 8,50    € 0,50
nr.  nr. 

nr.  nr. 

nr.  nr.  

italiaanse maaltijden

italiaans gerecht 
28 - Lasagne
29  - Macaroni / spaghetti
30  -  Pasta met zalm

   Stamppotten 
   van de week:

Vraag de kok 

naar de seizoens-

stamppotten van 

de week!   saucijzenBroodje
€ 1,90

mini
saucijzenBroodje

€ 1,10
invulformulier 
italiaanse maaltijden
Italiaans gerecht  Klein  Middel Groot  
 € 5,50  € 6,50 € 8,50  
nr.   

nr.   

nr.    

Compleet maken   Aantal Per stuk  

Rauwkostsalade  € 1,60

Soep   € 1,95

Toetjes   € 1,25

  gegrilde kippenBout
€ 1,90


