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cafetaria

Angeliens afhaal Tapa`s
Take it Away

( Vanaf 4 personen )

Angeliens Tapa`s plenkskê met diversen producten. € 39,95
Kazen, vleessoorten, olijven, tomaat / mozarella, wrap, dadels met roomkaas, 
tapenade, meloen met ham, bandarillas, druiven, gebakken champignons.

Warme gerechten worden geserveerd met een sausje. 
(eenvoudig zelf op te warmen, zie instructie`s) 

Soepen (1 liter):  € 7,50
1. Verse licht gebonden asperge soep met stukjes asperge en kip. 
2. Geroosterde tomaten & paprika roomsoep met verse gehaktballetjes. 

Vlees gerechten :
3. Spareribs stukjes (300 gram) € 7,50
4. Gehakt balletjes (350 gram) € 6,50
5. Duitse curry worst in saus (300 gram) € 6,50
6. Kip drum sticks met sausje (300 gram) € 6,50
7. Beenham (300 gram)  € 6,50
8. Pikante worstjes (300 gram)  € 6,50
9. Kebab reepjes (200 gram)  € 6,50

Vis gerechten:
10. Gamba`s in knoflook (12 stuks warm of koud) € 6,50
11. Green shell mosselen (6 stuks koud ) € 6,50
12. Vispannetje in roomsaus (350 gram) € 6,50

1 persoons menu`s om op te halen (zelf op te warmen): 
13. Menu van noodels met groenten en Gamba`s € 11,95
14. Menu van noodels met groenten en ossen haas puntjes € 11,95
15. Vegatarische shoarma schotel van oesterzwammen € 11,95

Extra:
16. Noodels gebakken (400 gram)  € 6,00
17. Warme groenten (400 gram)  € 6,00
18. Stokbrood    € 5,00
19. Kruidenboter  € 2,50

De catering mogelijkheden op de site kunnen in overleg ook in kleinere porties worden 
gemaakt. Angeliens Penkês kunnen ook gewoon worden besteld.

In goed overleg is veel mogelijk!!!

Volg ons ook op de website, Facebook en intragram voor de speciale week menu`s.



Onze bestel voorwaarden:
• Mobiel bestellen bij Angelien M. 06-30205548 of Patrick M. 06-36512552.
• Bestellen voor vrijdag, zaterdag & zondag uiterlijk donderdag voor 21.30 uur door geven. 
 Latere bestellingen zijn mogelijk echter in overleg.
• Onze gerechten kunnen worden afgehaald op vrijdag, zaterdag en zondag 
 tussen 16.30 – 19.30 uur.
• Volg bij het afhalen van uw bestelling de aangegeven instructies.
• Bedankt voor uw bestelling en geniet ervan, Smakelijk eten!

Instructie voor het opwarmen van de producten
Soepen (1 liter):   
1. Rustig opwarmen in een pan met lichtjes roeren
2. Opwarmen magnetron in de meegeleverde verpakking of omschudden in een schaal
 a. 2 min in de magnetron op 800 watt
 b. Roeren
 c. 2 min in de magnetron op 800 watt
 d. Beoordelen als het warm is (magnetrons verschillen namelijk)
 e. Smakelijk eten
 
Vlees gerechten, noodels & groenten:
1. Opwarmen magnetron in de meegeleverde verpakking
 a. Deksel verwijderen
 b. 2 min in de magnetron op 800 watt 
 c. Roeren / draaien van de producten
 d. 1 min in de magnetron op 800 watt
 e. Beoordelen als het warm is (magnetrons verschillen namelijk)
 f. Deksel terug doen en verwijderen als alles is opgewarmd
 e. Smakelijk eten
      
Vis gerechten:
1. Visgerechten kunnen koud worden gegeten.
2. Gamba`s kunnen worden opgewarmd:
 a. Deksel verwijderen
 b. 1 minuut in de magnetron op 800 watt
 c. Roeren
 d. Beoordelen als het warm is (magnetrons verschillen namelijk)
 e. Deksel terug doen en verwijderen als alles is opgewarmd
 f.  Smakelijk eten!!

Bakjes kunnen bewaard worden
en zijn vaatwasmachine bestendig!!

We horen graag hoe het u is bevallen.

Bedankt voor uw bestelling en geniet ervan.
Smakelijk eten.
Groetjes Angelien


