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Verse 
Maaltijden

Nasi en bami gerechten
1. Nasi met kip en ei    € 5,49
2. Bami met kip en ei    € 5,49
3. Nasi-kip schotel met kipsaté   € 5,99
4. Bami-kip schotel met kipsaté   € 5,99
5. Nasi-kip schotel met gehaktballetjes in saus € 5,49
6. Bami-kip schotel met gehaktballetjes in saus € 5,49

Stamppotten
7. Rauwe andijvie met gehaktbal   € 5,99
8. Boerenkool met rookworst en spekjes  € 4,99
9. Hutspot met hacheevlees   € 5,49
10. Zuurkool met rookworst en spekjes  € 4,99

Italiaanse gerechten
11. Lasagne bolognese    € 5,99
12. Macaroni schotel met kip   € 5,99
13. Spaghetti bolognese met gehakt  € 5,99

Aardappels, groente en vlees
14. Sperzieboontjes, aardappelroom-gratin en  

gebraden speklapjes    € 5,99
15. Kip-kerrie, gebakken aardappels en broccoli € 4,99
16. Sperzieboontjes, gekookte aardappels en  

Toscaanse kipfilet    € 4,99
17. Worteltjes en doperwtjes, gebakken  

aardappeltjes en gebraden vink  € 4,99
18. Rode kool met appeltjes, aardappelpuree en  

heerlijke gehaktbal    € 4,99
19. Kip in pangangsaus, witte rijst en broccoli € 4,99
20. Broccoli, gebakken aardappels en vink  € 4,99
21. Worteltjes en doperwtjes, schnitzel en  

gebakken aardappeltjes   € 4,99
22. Spruitjes, gebakken aardappels en  vink € 4,99
23. Spinazie, gebakken aardappels en gehaktbal € 4,99
24. Prei, aardappels en procureurlapje   NIEUW € 4,99
25. Stoofpotje met aardappelpuree   NIEUW € 5,99
Elke dag verkrijgbaar in onze slagerijen in Zwolle en Hattem

• Vers gemaakte maaltijden om thuis op te warmen in 
oven of magnetron.

• 500 gram per stuk, minimaal 7 dagen houdbaar in uw 
koelkast.

• Vanaf 6 maaltijden gratis bezorging in de regio: 
Elburg, Epe, Heerde, ‘t Harde, Hattem, Kampen, Olde-
broek, Wapenveld, Wezep en Zwolle 

• Gebruik in de webshop kortingscode ‘maaltijd’ voor 
gratis bezorging.

• U kunt betalen bij online bestellen met iDEAL of bij 
afhalen met pin of bij bezorging ook met pin!

• U kunt bestellen via de webshop, of stuur een e-mail 
met uw bestelling, of geef het telefonisch door!

Afhalen in Hattemerbroek of laten bezorgen
op dinsdag of vrijdag:

1. Bestelt u uiterlijk maandag voor 10 uur? 
Dan kunt u uw bestelling afhalen of laten bezorgen 
op dinsdag tussen 12 en 17 uur.

2. Bestelt u uiterlijk donderdag voor 10 uur? 
Dan kunt u uw bestelling afhalen of laten bezorgen 
op vrijdag tussen 12 en 17 uur. 

www.slagerijVanguilik.nl

Duurzaamheidstraat 19c - 8094 SC - Hattemerbroek
038-3765976 - info@slagerijvanguilik.nl

Vanaf € 4,99
per stuk


