
maar onze vertrouwde gerechten
kunnen we vanaf nu ook bezorgen!

de kleedjes 
houden we hier

Voorlopig helaas geen Texas Bull 
nights, Martins House Band, Après 
Ski feest of nieuwjaarsduiken meer.
maar u kunt nog wel steeds thuis 
van onze maaltijden genieten! 

Gevacumeerd: 
veilig en hygiënisch!
Onze maaltijden zijn altijd compleet voorbe-

reid, op smaak, gegaard en per portie geva-

cumeerd. Ze worden bij u in de vacuumzak 

geleverd. Veilig en hygiënisch.

U kunt onze maaltijden 
warm óf koud bestellen.  
Koud kunt u de maaltijden zelf eenvoudig (in 

een pannetje warm water), warm maken in 

10 à 15 minuutjes. U kunt dus ook meer-
dere maaltijden bestellen en zelf afmaken 
wanneer u maar wilt. Op koud geleverde 
maaltijden geven we 20% korting!!!

Warm geleverde maaltijden hoeft u alleen de 

vacuumzak maar open te snijden en klaar!!!

Ons afhaal / bezorg assortiment
Maaltijden   Warm: €15.- / Koud: €12,-
Spare Ribs 
Sucade het Wapen 
Saté van Kippendij
Gamba’s Teriyaki
Albondigas (spaanse balletjes in tomatensaus)

Thaise Curry Kip
Thaise Curry Vegetarisch
allen Inclusief friet of rijst en groente of sla

Snacks: 
Patat € 2,00

Mexicano € 3,50

Kroket € 2,00

Frikandel € 2,00

Kaassouf� e € 2,00

Kaasstengels (8 stuks)  € 6,00

Vlammetjes Vega (8 stuks)  € 6,00

Kipnuggets (8 stuks)  € 5,00

Bitterballen (8 stuks)  € 5,00

Bittergarnituur gemengd (10 stuks)  € 5,00

Broodjes (alleen wit)
Broodje Kroket € 2,75
Broodje Luxe Kroket € 2,75
Broodje Frikandel € 3,25
Broodje Kaassouf� e € 2,75
Broodje Kaas € 2,75

Dranken: 
Bier per � esje (inclusief statiegeld) € 1,00
Wijn per � es € 10,00

Frisdrank (1½ liter, incl. Statiegeld) € 2,75

Overige dranken 
op aanvraag

Betalen
Betalen kunt u, bij voorkeur, via een tikkie, 
op ons mobiele pin-apparaat (we reinigen 
deze na elke transactie), of u kunt het bedrag  
overmaken op onze bankrekening.

BESTELLEN: 035-6561302’t Wapen van Ankeveen
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