
‘‘Uit eten‘ vOOR VOEDSELBANK AALSMEER!

WELKOMTHUIS

Voorgerecht:
Huisgemaakte wrap gevuld met

kip en salade, geserveerd met een 
barbecuesaus 

    

Tussengerecht:                                       
Romige champignonsoep

met een kruiden-bruschettaHoofdgerecht:
Runder rib-eye op een bedje van 
ratatouille, geserveerd met een

taartje van pasta. 
Dessert:Reuze soes gevuld met banaan,

ijs, slagroom en chocoladesaus. 
Koffie, thee of cappuccino

JONES!
Amuse:Courgettesoep

geserveerd met een maïskoekjeVoorgerecht:Gamba geserveerd met sushi
van spitskool en een saus van

geroosterde rode paprikaTussengerecht:
Salade Niçoise salade met tonijn, 

boontjes en ei
Hoofdgerecht:

Runderbloemstuk geserveerd
met champignonsaus,

aardappelsoufflé en groentenPetit grand dessert: Aardbeiensoep, 
vanille ijs in cruesli, hangop met

vers fruit en bananencheesecake

DE
JONGE

HEERTJES

Amuse:   
Kip op een crostini met een

tomatensalsa

Voorgerecht:  
Een pastasalade Niçoise

Hoofdgerecht:
Gegrilde Runder Ribeye met 

een rozemarijnsaus en
spitskoolstamppot

 Dessert:
 Huisgemaakte hangop, met cruesli

en een caramelstroop

Koffie  of thee naar keuze

16 oktober 2014

Wereldvoedseld
ag

THE
BEACH

Amuse:

Kalfsrosbief  met tonijnmayonaise  

Voorgerecht:
Licht gebonden soep

van komkommer en courgette met

Fusilli en chips van gerookte ham

Hoofdgerecht :

Gestoofde konijnenbout met

een stamppot van rode kool

Dessert:

Stroopwafelijs met gebakken appel

Koffie of thee naar keuze

met friandises

IN DE
ZOTTE
WILG

Voorgerecht:Geroosterde stukjes kipfilet op 
gemarineerde groente en sla

              

Tussengerecht:Broccoli-crèmesoep & broodcroutons
                                   Hoofdgerecht:Stoofschotel van wild met een 
groentestamppotje van wortel,

ui en aardappel geserveerdmet jus en koolsalade
Dessert:Gebakken flensje gevuld met

vruchtjes en een toefje slagroomKoffie en chocolade

HET
WAPEN

VAN
AALSMEER

 

Voorgerecht:
Pannenkoek gevuld met salade van

tonijn, paprika, prei, appel & maïs
geserveerd met een

komkommeryoghurt dip
        

Tussengerecht:
Champignonsoep met reepjes cervelaat 

Hoofdgerecht:
Kip cordonbleu gepaneerd in ei en

cruesli met gekookte broccoli-
& aardappelgratin

Nagerecht:
Rijstepudding met fruit & stroop

Koffie of thee

16 OKTOBER 2014
WERELDVOEDSELDAG 

Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag op 16 oktober 
a.s. bieden een 6-tal restaurants een wel heel speciaal 
menu aan.

Hun Chefs hebben een menu samengesteld uit ingrediën-
ten en artikelen die de Voedselbankklanten wekelijks in hun 
voedselpakket ontvangen. Voor deze speciale gelegenheid 
hebben de Chefs daar een stukje vlees of kip aan toegevoegd, 
iets dat de klanten zelden of nooit in hun pakket aantreffen. 

Uw avondje ‘uit eten’ stelt de Voedselbank in staat om haar 
klanten op Wereldvoedseldag en met Kerst van vlees, vis, kip 
of vers fruit te voorzien.

De prijs van dit speciale ‘Wereldvoedseldag Menu’ bedraagt 
e49,95/per couvert excl. consumpties. Per couvert komt  
ongeveer e20,- ten goede aan de Voedselbank om iets 
extra’s te doen op Wereldvoedseldag en met Kerst.

Kies uw favoriete restaurant of menu en steun het werk van 
de Voedselbank Aalsmeer!

Reserveren kan tot uiterlijk 10 oktober a.s. via:
menu@voedselbankaalsmeer.nl met vermelding van aan-
tal personen, restaurant en gewenste tijd. Na aanmelding ont-
vangt u een bevestiging met betalingsverzoek. Na ontvangst 
van de  betaling wordt de reservering definitief bevestigd.


