Vleespakket Brand Rode rund (Een samenstelling van de onderstaande producten diepgevroren)
5 kg €75;

10 kg €140;

Product:
Gehakt

Verpakt per:

5 kg pakket aantal te
bestellen:

10 kg pakket aantal
te bestellen:

500 gram

hamburger

2

Biefstuk

2

Kogelbiefstuk

2

Biefstuk van de haas

2

Saucijs

2

Bavet

2

Schenkel

1

Entrecote

2

Staartstuk

2

Stooﬂap

2

Baklappen

2

Los bij te bestellen diepgevroren:
Product:

Verpakt per:

Prijs:

Aantal te bestellen:

Worstenbroodjes

4

€1,25 p/st

Voor Anker hart
(bladerdeeg gevuld
met gehakt en
vergeten groenten)

2

€2,33 p/st

Huisgemaakte
biSerballen van rund

6

€1,50 p/st

Huisgemaakte pulled
chicken krokeSen

6

€1.50 p/st

Broccoli soep

500 ml

€3,50

Champignonsoep

500 ml

€3,50

Aspergesoep

500 ml

€3,50

Paprika tomaat soep

500 ml

€3,50

Tomaat basilicum soep

500 ml

€3,50

Mosterdsoep

500 ml

€3,50

Pompoensoep

500 ml

€3,50

Groentensoep

500 ml

€3,25

Los bij te bestellen kant en klare producten gekoeld:
Product:

Verpakt per:

Prijs:

Aantal te bestellen:

Hachee

500 gram

€19; p/kg

Stoofvlees van de
green egg

500 gram

€21; p/kg

Biefreepjes in
stroganoﬀ saus

500 gram

€20; p/kg

Sucadelappen in La
Trappe jus

500 gram

€20,25 p/kg

Gehaktballen in de jus

1

€2; p/st

Quiche ham prei

1

€2,95 p/st

Quiche spinzazie met
geitenkaas

1

€2,95 p/st

Tor^lla taart van
groenten en kaas

punt

€16,75 p/kg

Aardappelmuﬃn

1

€1,10 p/st

WiSe kool salade

500 gram

€15; p/kg

Huissalade

500 gram

€15 p/kg

aardappelsalade

500 gram

€15; p/kg

Los bij te bestellen vleeswaren gekoeld:
Product:
Runderrookvlees

Verpakt per:

Prijs:

Aantal te bestellen:

100 gram

€18,50 p/kg

1

€4,65 p/st

Grillbroodje steak

100 gram

€17,90 p/kg

Grillbroodje kerrie

100 gram

€17,90 p/kg

Grillbroodje oosters

100 gram

€17,90 p/kg

Grillbroodje
scandinavisch

100 gram

€17,90 p/kg

Runderworst gedroogd

Grillworst

100 gram

€16,26 p/kg

Gebraden gehakt

100 gram

€15; p/kg

Achterham

100 gram

€20,90 p/kg

Gebraden Rosbief

100 gram

€19,50 p/kg

Gebraden Entrecote

100 gram

€25,75 p/kg

Bacon

100 gram

€24,40 p/kg

Cranberry pate

€11,85 p/kg

Bourgondische pate

€16,50 p/kg

Zeeuws spek

100 gram

€17,90 p/kg

Chinees spek

100 gram

€17,90 p/kg

Ontbijtspek

100 gram

€20,12 p/kg

Gelieve uw ingevulde formulieren te mailen naar:
info@vooranker.nl
Bedankt voor uw bestelling ! wij nemen contact met u op wanneer het klaar ligt.
Dunsedijk 3a 5094BA Lage Mierde T: 013 76 35 302 E:info@vooranker.nl W:www.vooranker.nl

