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Brinkmanskeuken.nl
TEL

0523 26 16 72
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E-MAIL

info@brinkmanskeuken.nl

Nieuwe Haven 24 - 7772 BC Hardenberg

SERVICE

~ Enkele voorbeelden van de maaltijden uit onze keuken ~

Elke dag een warme maaltijd,
vers voor u bereid

Dik’s gehaktbal
met gebakken
aardappel en
sperziebonen
Hachee met
aardappelpuree
en rodekool
met appel

Wij bereiden elke week een nieuw en afwisselend menu met
gezonde en smaakvolle maaltijden, bestaande uit bijvoorbeeld
aardappelen met groente en vlees of vis, of bijvoorbeeld een
overheerlijke pasta. Daarnaast kunt u de maaltijd uitbreiden met
een soepje vooraf of een lekker toetje na.

U kunt bij ons kiezen uit verschillende porties
1 Kleine portie

€ 6,50

2 Middel portie

€ 7,90

3 Grote portie

€ 9,25

+
+

Soep v/d dag

€ 2,50

Toetje

€ 1,50

Vis met gekookte aardappel en
Parijse wortels
met peterselie
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Speciale wensen of allergieën?

- INTRODUCTIE -

ACTIE!

Stamppot
spinazie
met rollade
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Bami
speciaal
met kipsaté

Bij Brinkman’s keuken doen wij ons uiterste best om voor
iedereen een lekkere maaltijd te bereiden. Heeft u allergieën,
volgt u een specifiek dieet of is er iets wat u echt niet lust? Geef
het bij ons aan en wij zorgen voor een passende oplossing.

Coteletto
met gebakken
aardappel en
sperziebonen

Dagelijks warm bij u thuisbezorgd
Wij bezorgen van maandag t/m zaterdag. Wilt u ook op zondag
gebruik maken van onze maaltijden? Dat kan uiteraard. Deze
maaltijd wordt dan op zaterdag bezorgd en kunt u op het door
u gewenste moment opwarmen in bijvoorbeeld de magnetron.

Kip kerrie
met rijst
Schnitzel met
zigeunersaus,
gekookte aardappel en broccoli

