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  De oplossing voor elke maaltijd

Soepen in koeling 
bewaren!
Onze soepen zijn verpakt in 
glazen potten en gepasteuriseerd. 
Hierdoor zijn ze enkele weken 
houdbaar maar moeten wel in de 
koeling bewaard worden (soepen 
die niet gekoeld bewaard hoeven 
te worden zijn gesteriliseerd maar 
leveren hierdoor aan smaak en 
kwaliteit in). Een geopende pot 
kunt u nog drie dagen bewaren.

++

Houdbaarheid

Vers uit de toonbank geschepte maaltijden zijn minimaal 3 dagen 
houdbaar.

Bestelt u uw maaltijden dan worden ze vers voor u gemaakt en direct 
in onze speciale verpakking geseald. In dit geval zijn de maaltijden 
8 dagen houdbaar (u kunt ze natuurlijk ook direct invriezen). 

Besteltermijnen

Bestelt u uiterlijk maandag vóór 16.00 uur 
dan kunt u de maaltijden woensdag ophalen.
Bestelt u uiterlijk woensdag vóór 16.00 uur 
dan kunt u de maaltijden vrijdag ophalen.

Bezorgen en bezorgkosten

Bestelt u minimaal 5 maaltijden dan kunnen deze maaltijden in de 
directe omgeving ook gratis bezorgd worden op woensdag en 
vrijdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Bij een bestelling vanaf € 32,50.

Verpakking
Onze maaltijd verpakking van suikerriet is 
milieuvriendelijker en bevat 90% minder 
plastic. U kunt deze bakjes uitspoelen en 
dan mogen ze gewoon bij het oud papier 
(de afsluitfolie bij het plastic).

Bereidingsadvies

Maaltijden worden niet warm geleverd, u kunt ze zelf in de magnetron 
eenvoudig verwarmen. Gaatjes prikken in het folie, 3 minuten in 
magnetron, even oproeren of overscheppen op bord en nogmaals 3 
minuten in de magnetron (hoogste stand magnetron).

U kunt bij ons zelf uw maaltijd samenstellen uit ons ruime assortiment 
gepresenteerd in onze toonbank. Ook bieden wij een assortiment 
samengestelde maaltijden in ons zelfbedienings meubel.

Vraag naar onze Maal Royaal (500 gram € 7,50)
Elke week bieden wij een andere maaltijd aan, met naar keuze 
een gratis toetje of een gratis salade.

Vraag naar onze Maal Speciaal (500 gram € 7,50)
Elke week bieden wij een andere verrassende maaltijd passend 
bij het seizoen.

Kwaliteit?
Gezondheid?
Weinig tijd?

Tijd voor Maal-Tijd! 
Heerlijke maaltijden voor een vaste prijs

Mini-Maal - 400 gram

€ 6,50

Maxi-Maal - 700 gram

€ 9,75

Nor-Maal - 500 gram

€ 7,50

1.  Kies bak met 1, 2 of 3  
 vakken
2.  Kies optimale 
 portiegrootte
3.  Stel uw maaltijd samen  
 uit onze toonbank

Extra’s
Soep  € 4,25 
(Pot 2 royale koppen)        
Salade  € 2,25
Toetje  € 2,25



Soepen (verpakt in glas per ca. 2 royale koppen)

Code   Prijs Aantal
435 Tomatensoep € 4,25
439 Uiensoep € 4,25
615  Heldere kippensoep  € 4,25
423 Groentesoep € 4,25
447 Aspergesoep € 4,25
420 Goulashsoep € 4,25
421 Erwtensoep (seizoen) € 4,25
649 Bospaddestoelensoep € 4,25

Hollandse maaltijden
 Mini- Nor- Maxi-
 Maal Maal Maal
 400 gr. 500 gr. 700 gr.
Code € 6,50 € 7,50 € 9,75
1647  Limburgs zuurvlees
1847  gebakken aardappel
1947  rode kool
1649 Varkenshaas pepersaus 
1849 gebakken aardappel
1949   broccoli
1673 Varkenshaas in jus
1873 gegratineerde aardappel
1973  spruitjes
1819 Filet in champignonsaus
1919 gebakken aardappel
2019 broccoli
1820 Gebraden gehaktbal in jus
1920 aardappelpuree
2020  boontjes
1651 Gebraden kipfilet in jus
1851  gekookte aardappel
1951 spinazie
1821 Braadworst in jus
1921 gekookte aardappel
2021 erwten en wortelen
1822 Runderlapje in jus
1922 puree
2022 worteltjes
1826 Livar stoverij
1926 gekookte aardappel
2026 groentemix
1886 Kip ragout
1986 witte rijst
2086   gemengde groente
1887 Kip in stroganoffsaus
1987 gebakken aardappel
2087  bloemkool
1888 Runderstoof in grand 
1988 veneursaus
2088  puree, boontjes
1223 Wortelstamppot
1923 met rookworst
2023

1224 Zuurkoolstamppot
1924 met rookworst
2024

1225 Boerenkoolstamppot
1925 met rookworst
2025   
1827 Wortelstamppot
1927 met spek in jus
2027

1828 Zuurkoolstamppot
1928 met spek in jus
2028 

1829 Boerenkoolstamppot
1929 met spek in jus
2029

Buitenlandse maaltijden en vis
 Mini- Nor- Maxi-
 Maal Maal Maal
 400 gr. 500 gr. 700 gr.
Code € 6,50 € 7,50 € 9,75
1830 Kip pilav
1930 witte rijst 
2030 sperziebonen
1648 Kip in satésaus 
1948 nasi 
2048  tjap tjoy
1831 Kip in Mexicaanse saus 
1931 witte rijst
2031 gemengde groente
1650 Hongaarse goulash 
1950 witte rijst 
2050 groentemix
1853 Gyros met tzatziki
1953 gebakken aardappeltje
2153 Spaanse groente
1854 Thaise kalkoenhaas 
1954 bami
2154  Chinese groente
1855 Balletjes tomatensaus 
1955 tagliatelle 
2055 Italiaanse groentemix
1227 Spaghetti bolognese
2127 
2227
1228 Macaroni
2128 
2228

1856 Zalmmootje in dillesaus 
1956 tagliatelle
2056 broccoli
1857 Scampi pikant
1957 puree
2057 Spaanse groente
1889 Kabeljauw in lemonsaus
1989 puree
2089 worteltjes
1890 Balletjes in ketjapsaus
1990 witte rijst
2090 Chinese groente
 

Salades

Code   Prijs Aantal
1247 Verse salade + garnituur € 2,25
1248 Komkommersalade € 2,25
1249 Wittekoolfruitsalade € 2,25

                                   Vegetarische gerechten
 Mini- Nor- Maxi-
 Maal Maal Maal
 400 gr. 500 gr. 700 gr.
Code € 6,50 € 7,50 € 9,75
1883 Kip van vegetarische  
1983  slager in satésaus
2083  met rijst, Spaanse groente
1884  Vegetarische burger met jus
1984  gekookte aardappelen
2084  gemengde groente
1885  Groente wrap
1985  witte rijst
2085  sperziebonen

1-pans gerechten

Code   Prijs Aantal
1229 Lasagne, 500 gram € 7,50
1226 Ovenschotel, 500 gram  € 7,50
 aardappel, groente, gehakt
1862  Hollandse krieltjes schotel  € 7,50

++

 



Bestelling Afhalen woensdag / vrijdag: Om:         uur

 Bezorgen woensdag / vrijdag: Tussen: 16.00 en 19.00 uur

 (bezorgen vanaf 5 maaltijden)

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Bijzonderheden:

  Aangenomen door:

Bestel en betaal bij voorkeur via onze webshop!
www.slagerijveugen.nl

U kunt ook uw bestelling  op de achterzijde van deze pagina verder invullen en in de winkel afgeven.

Onze maaltijden 
worden in eigen 
keuken bereid. Wij 
gebruiken in ver-
houding weinig zout 
en geen onnodige 
toevoegingen. Wij 
leveren echter geen 
dieetmaaltijden.

© Maal-Tijd is een onderdeel van slager traiteur Guido Veugen

Nagerechten

Code  Prijs Aantal
1250 Chocolade mousse € 2,25
1251 Vanille mousse € 2,25
1252 Griekse yoghurt + fruit € 2,25
1253 Tiramisu € 2,25
1254 Frambozen bavarois  € 2,25
1256 Mango bavarois € 2,25


