BESTELLIJST KERST
VERSPLAZA WEIJTS GROENTEN EN FRUIT
Ameidestraat 15

E-mail:
Website:

5701 NN
Helmond
Tel. 0492 47 41 33
Openingstijden:
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

21-dec
22-dec
23-dec
24-dec

info@versplaza.com
www.versplaza.com

8:00 tot 18:00 uur
8:00 tot 17:00 uur
12:00 tot 17:00 uur
10:00 tot 15:00 uur

DEZE BESTELLIJST UITERLIJK INLEVEREN OP VRIJDAG 21 DECEMBER.
NAAM

GRATIS

ADRES

Grote Fles
Jus D' Orange
Bij bestelling vanaf € 15,00

TEL.
EMAIL
Wanneer en hoe laat wilt u de bestelling ophalen:
Zaterdag 22 dec
Ochtend
Middag
BEZORGEN:
(min € 15,00)
OPHALEN:
Soepen (+/-500 ml)

Zondag 23 dec
Middag

Maandag 24 dec
Let Op tot 15:00!!

Ochtend: Tussen 9:00u en 12:00u
Middag:Tussen 13:00u en 17:00u

Champignons en Paddestoelen

Sla-mixen Gewassen
Verse kruiden (Pakje 20 GR)

Tomaten

Fruit

Groenten

Aardappel Garnituur

Gesneden Vers Fruit

Bakje +/- 300 Gr

Tip

Nieuw
(Voorgerecht)
Nieuw

Tip
Tip

Tip

Bakje +/- 300 Gr
Tip
Ameide salade
Kip florida salade
Prei, spitskool en appel
(Voorgerecht) Zoete salade met fruitcocktail
Boeren kartoffel salade
bleekselderij en gerookte kip
Aardappel, spek, ei, appel
Tomaat-ei salade *
Waldorf salade *
Salade met tomaat
Bleeksellerij,Mandarijn,Appel,
ei en augurkjes
Tip
Ananas en met cashewnootjes
Tonijn salade **
(Toast)
Boeren spek salade
Heerlijke salade met rode paprika, ui
(Voorgerecht) en tonijn
Spek, ei en appel
Bleekselderij salade
Witlove salade
Bleekselderij met appel
witlof, spitskool, mandarijn, ham
rode ui en gerookte kip
en een hartige dressing
Bloemkool broccoli salade *
Wittekool salade *
met rozijntjes en paprika
Witte kool met ananas
Bieslook-ei salade *
en een knoflookdressing
Ei salade met komkommer
Zomer salade *
en bieslook
Frisse salade met selderij, mandarijn
Carbonara salade
appel, ananas en lente-ui
Salade met pasta, rucola
Lente salade *
kip en mais
Spitskool, rozijn en ananas.
Spicy Chicken salade (licht Pittig)
Versplaza salade *
Kip, ananas,spitskool,rozijnen
zachte salade met spitskool, ananas
pittige dressing
en mandarijn
Parel Couscous salade*
Meloen-ananas-salade *
met zongedroogde tomaatjes en feta
Lekker zoete salade met veel
Walnoot-ei salade*
fruit
Kool, bleekselderij, ei
Macaroni salade
afgegarneerd met stukjes walnoot
Broccoli, ei, paprika
Fit salade *
en gerookte kip
Spitskool, ananas, bleekselderij,
Neptunes salade **
appel en frisse cranberries
Spitskool met surimi,
KERST Garnalen salade**
appel en komkommer
Spitskool, prei en
Pasta-pesto salade
Tip
verse garnalen
pasta met rucola en gerookte kip
Griekse salade, met feta *
Paradijs salade *
tomaat, komkommer, feta
Zoet frisse salade met spitskool
met tzatziki
ananas en radijsjes
Herfst salade
Quinoa salade*
Smaakvolle salade met prei
Feta, olijven, zongedroogde tomaatjes,
tomaat en gerookte kip
paprika en een tzatziki dressing
SYL'S Kaas salade *
Rode bieten salade *
Spitskool,bleekselderij,bosui,kaas
Rode bietjes met spitskool
en cashew nootjes
en appel
Haring salade **
Rote grutze-salade, met vers fruit *
Haring, rode biet, rode ui
Met glühwein, aanrader voor
en appel
kerstsalade of als toetje
Powerboost salade
Buffet/gourmetschaal
Vraag naar de mogelijkheden
Boerenkool,spitskool,amandelen
4-6-10 persoons
in een mangodressing
Tip
Toscaanse Smikkelpot**
(Toast)
Rundvleessalade
Tonijn met olijven en kappertjes
(Voorgerecht)
(Toast)
Kartoffelsalade
Zalmsalade**
(Toast)
Eisalade
(Toast)
Terschellingse sellerij

* is vegetarisch, ** is met vis

