Heerlijke maaltijden uit Ouderkerkse keuken!
Dinsdag 27 april en zondag 9 mei 2021

Bestellen kan via vanbarneveldculinair.nl/weekmenu,
per e-mail info@vanbarneveldculinair.nl of bel naar 020-3585118.
Dagelijks kosteloos bezorgd in Ouder-Amstel en Amstelveen!
Op de bezorgdagen kunt u de bestelling tot 11.00 uur doorgeven.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

KONINGSDAG DINSDAG 27 APRIL

MOEDERDAG ZONDAG 9 MEI

KONINGSDAG BORRELSPECIAL
€ 17,50 PER PERSOON

MOEDERDAG ONTBIJT
€ 14,95 PER PERSOON

De Koningsdag Borrelspecial is te bestellen
tot vrijdag 23 april 12.00 uur. Wij bezorgen de
special op Koningsdag tussen 12.00-14.00 uur.

Het Moederdag ontbijt is te bestellen tot
donderdag 6 mei 12.00 uur. We bezorgen het
Moederdag op zondag 9 mei tussen 08.00 en
09.15 uur.

Koud
Amsterdamse Ossenworst
Jonge en oude kaas
Mini wrap kip en avocado crème
Pintxo Vitello Tonato, tonijnsalade met kalf en
kappertjes
Gemarineerde Oosterse biefstuk met sesam
Sweet chili pinda’s
Olijfjes
Mini broodje beenham met mosterd
mayonaise
Brood met dippen
Warm
Mini pita broodje pulled pork
Kipsaté met satésaus en stokbrood
(2 stokjes p.p.)
Albondigas, gehaktballetjes in een pittige
tomatensaus

KONINGSDAG BORRELSPECIAL
€ 10,00 PER KIND
De Kinder Koningsdag Special is te bestellen
tot vrijdag 23 april 12.00 uur. Wij bezorgen de
special op Koningsdag tussen 12.00-14.00 uur.
Puntzakje popcorn
Oranje muffin
Hard gekookt ei (voor ei race)
Ontbijt koek aan touwtje (voor koekhappen)
Chips met een dropveter (voor het maken van
een chips ketting)
Spiesje kaas, grillworst en gehaktballetje
Snoeptomaatjes en stukjes komkommer

Roomboter croissantje
Mini hard broodje oude kaas en avocado
Mini zacht broodje Filet American
Roomboter en jam
Gekookt ei
Muffin met blauwe bessen en havermout
Verse fruitsalade
Verse jus d’orange

MOEDERDAG HIGH TEA
€ 17,50 PER PERSOON
De Moederdag High Tea is te bestellen tot
donderdag 6 mei 12.00 uur. We bezorgen de
Moederdag High tea op zondag 9 mei tussen
12.00 en 13.30 uur.

TELEFOON: 020 358 51 18
INFO@VANBARNEVELDCULINAIR.NL
WWW.VANBARNEVELDCULINAIR.NL

De lekkerste
maaltijden

(en specials voor
Koningsdag en moederdag)

thuisbezorgd

Hartig

Mini hard broodje zalmsalade met
kappertjes
Mini sandwich Carpaccio met pesto,
rucola, pijnboompitje en verse Parmezaanse
kaas
Mini zacht broodje gezond jonge kaas, kip, ei,
komkommer, tomaat en avocado
Tartelette caprese (warm)
Zomerse gazpacho

Weekmenu maandag 26 april t/m zondag 9 mei 2021

Zoet

Volg ons via

Mini scone met clotted cream en lemon curd
Bonbon van blauwe bes en witte chocolade
Diverse taartjes (twee stuks p.p.)
Mini glaasje hangop met aardbeien
Macaron

Bestellen kan via vanbarneveldculinair.nl/weekmenu,
per e-mail info@vanbarneveldculinair.nl of bel naar 020-3585118.
Dagelijks kosteloos bezorgd in Ouder-Amstel en Amstelveen!
Op de bezorgdagen kunt u de bestelling tot 11.00 uur doorgeven.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Heerlijke maaltijden uit Ouderkerkse keuken!

Heerlijke maaltijden uit Ouderkerkse keuken!

Bestellen kan via vanbarneveldculinair.nl/weekmenu,
per e-mail info@vanbarneveldculinair.nl of bel naar 020-3585118.
Dagelijks kosteloos bezorgd in Ouder-Amstel en Amstelveen!
Op de bezorgdagen kunt u de bestelling tot 11.00 uur doorgeven.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Bestellen kan via vanbarneveldculinair.nl/weekmenu,
per e-mail info@vanbarneveldculinair.nl of bel naar 020-3585118.
Dagelijks kosteloos bezorgd in Ouder-Amstel en Amstelveen!
Op de bezorgdagen kunt u de bestelling tot 11.00 uur doorgeven.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

maandag 26 april t/m zondag 2 mei 2021

maandag 3 mei t/m zondag 9 mei 2021

MAALTIJDEN
€ 8,95 PER PERSOON

ITALIAN DINER SPECIAL

MAALTIJDEN
€ 8,95 PER PERSOON

BITS & BITES SPECIAL

Maandag 26 april

De special is te bestellen voor donderdag
29 april t/m zondag 2 mei. In verband met de
voorbereidingen ontvangen wij uw bestelling
graag uiterlijk donderdag 29 april voor 12.00 uur.

Maandag 3 mei
Spinazie stamppot met draadjesvlees en jus of
Spaghetti quattro formaggi (vegetarisch)

De special is te bestellen voor donderdag
6 t/m zondag 9 mei. In verband met de
voorbereidingen ontvangen wij uw bestelling
graag uiterlijk donderdag 6 mei voor
12.00 uur.

Penne Pasta met een saus van pesto,
gepofte cherrytomaat, gele paprika, courgette
en pijnboompitjes of
Gegrilde kippendij in jus met groene asperges
en rijst

Dinsdag 27 april

Koningsdag borrelspecial en
Kinder Koningsdag Special.
Kijk snel op de achterzijde
van deze folder.

ITALIAN DINER
€ 19,50 PER PERSOON
Koud

Vegetarische groentelasagne met gegrilde
courgette, paprika en champignons of
Champagne risotto met rucola, tomaat,
rivierkreeftjes en Parmezaanse kaas

Rundercarpaccio met pesto, pijnboompitjes,
rucola en verse Parmezaan
Caprese: buffelmozzarella, tomaat en
basilicum
Salade met Italiaanse ovenaardappel, Spinata
Romana en Coppa di Parma
Focaccia parmaham en cantaloupe
Anti Pasti
Assortiment brood en huisgemaakte dippen

Donderdag 29 april

Warm

Woensdag 28 april

Parelhoen met pancetta, pastinaakcrème en
rode kool of
Pappardelle met beef en grove gegrilde
groenten

Vrijdag 30 april

Pomodori soep
Risotto Milanese met dorade en
voorjaarsgroenten

Dessert

Glaasje tiramisu

Mexicaanse ovenschotel met gehakt, bonen,
mais, doritos en kaas (ook vegetarisch te
bestellen) of
Quiche met gerookte zalm en spinazie

Zaterdag 1 mei / Zondag 2 mei

Gegrilde tonijnsteak met kruidenrisotto en
voorjaarsgroenten. Incl. dessert:
Vruchtenslofje met vers fruit € 17,50 per
persoon
Uiterlijk tot donderdag 29 april 12.00 uur te
bestellen

Bestel uw gerechten op
vanbarneveldculinair.nl/weekmenu

Dinsdag 4 mei
Smeuïge paella met kip, gamba’s, groenten en
verse kruiden (ook vegetarisch te bestellen) of
Ovenschotel van zoete aardappelpuree met
groenten en gehakt
Woensdag 5 mei
Gebakken kabeljauw met tomatenrisotto en
voorjaarsgroenten of
Buddha bowl, keuze uit zalm/beef/ei en avocado
Donderdag 6 mei
Kip ketjap met peultjes en witte rijst of
Traybake met merguez worstjes
Vrijdag 7 mei
Halve kip met gebakken aardappeltjes en Caesar
salade of
Bami met rendang en Oosterse groenten
Zaterdag 8 mei / Zondag 9 mei
Sweet & Spicy spareribs met coleslaw, maiskolf,
brood, kruidenboter en sausjes. Inclusief dessert;
Pure chocolademousse met hazelnootjes
€ 16,50 per persoon
Uiterlijk tot donderdag 6 mei 12.00 uur te bestellen

BITS & BITES
€ 19,50 PER PERSOON
Koud

Blini met gerookte zalm en roomkaas
Vitello tonato, rosé gebraden kalfsvlees met
tonijnmayonaise
Couscous salade met gegrilde groenten
Fritatta met prei, mais en chorizo
Beef tataki met Thaise salade
Brood met dippen

Warm

Kip in ’t pannetje
Gebakken aardappeltjes

Dessert

Mi-cuit (chocolade taartje)

SPECIAAL VOOR MOEDERDAG!
Kijk voor de moederdag specials voor 9 mei
op de achterzijde van deze folder.

Maaltijdsalades

Desserts

€ 2,50 PER STUK

€ 5,75 PER STUK

Groene salade met gerookte zalm, avocado,
kappertjes en tomaat

Citroen taartje met frambozen

Spaghetti bolognese met geraspte kaas

Pastasalade met rucola, tomaat, spinazie en
gekruide ricotta

Zomerse tiramisu met aardbeien

Oosterse salade met beef, taugé, paksoi en
rode ui

Hangop met vers fruit

Gebakken krieltjes met hamburger
en groentemix

€ 7,95 PER PERSOON

De salades zijn inclusief brood en kruidenboter.
De salades zijn te bestellen van maandag t/m vrijdag.

Kindergerechten

Bestel uw gerechten op
vanbarneveldculinair.nl/weekmenu

