
Kerstbestellijst

Boerderijwinkel Lizette  
wenst u fijne feestdagen en 

een gezond en gelukkig 2022!

Kerstbestelling Boerderijwinkel Lizette
Een goede voorbereiding is het halve werk!

Bestelling

Doe uw kerstbestelling op tijd om teleurstellingen te voorkomen.
Geef het ingevulde formulier uiterlijk dinsdag 21 december
af in onze winkel of mail naar info@boerderijwinkellizette.nl.
Na deze datum kunnen wij helaas geen bestellingen meer aannemen. 
 
Vragen of speciale wensen?

Op bestelling kunnen wij bijna alle groente- en fruitsoorten leveren.
Mail naar info@boerderijwinkellizette.nl of bel 0475-485296.
  
Naam: 
Tel: 
Adres: 

Ophalen: Donderdag 23 december
  Vrijdag 24 december

Aangepaste openingstijden 

Woensdag 22 december    08.00 - 17.30 uur
Donderdag 23 december   08.00 - 17.30 uur
Vrijdag 24 december     08.00 - 16.00 uur 

Van maandag 27 december t/m zaterdag 1 januari zijn wij gesloten.
Op maandag 3 januari staan wij weer fris en fruitig voor jullie klaar!

Speciale Kerstaanbiedingen

Kipragout
met royaal kip    per kg  € 9,95

Champignons
rechtstreeks van de teler   per kg  € 3,25

Rode kool
kant en klaar, uit eigen keuken  500 gram € 3,25

Konijnenbouten
in saus     per stuk  € 5,95

Koude schotel
vers uit eigen keuken  per kg  € 9,95

Aardappel-groentegratin
bak     500 gram € 3,25

Fitness-salade  
bakje    250 gram  € 2,49

St. Joostersalade
bakje     250 gram € 2,95



Aardappels:   
Roseval aardappel                per kg      
Charlotte aardappel  per kg  
Zoete aardappel      per kg

Aardappeltjes (verpakt):   
Krieltjes        500 gr  € 1,60 
Kruidenkrieltjes             500 gr  € 1,95 
Ardappel-groentegratin         500 gr ±  € 3,25
Gebakken aardappels 500 gr  € 3,25

Gesneden groenten in zak:   
Soepgroente grof of fijn    250 gr 
Witte-, rode-, savooie-, boeren- of spitskool per zak 
Wortel en ui    500 gr 
Roerbak oosters     500 gr 
Roerbak met broccoli   500 gr  
Bami-, nasi-, macaroni-pakket  per zak 
Snijbonen of andijvie   per zak  

Groenten kant en klaar:   
Rode kool   500 gr  € 3,25 
Witlof met ham en kaas 100 gr  € 1,10  

Groenten:   
Haricots verts         pakje 250 gr       
Peulen   pakje 250 gr  
Sugarsnaps          pakje 250 gr   
 
Groenten gourmetschotel:   
Courgettes, champignons,      
paprika en uien  schaal 500 gr € 3,95 
Courgette, champignons, paprika, ui, tomaat,
aardappeltjes, komkommer   schaal per kg € 7,95

De reguliere groente- en fruitsoorten hoeft u niet te bestellen. 
Deze hebben wij altijd voldoende op voorraad en kunt u
in onze winkel uitzoeken.

Hartig:   
Pasteibakjes plastic doosje 4 stuks € 2,95 
Quiche met spek en prei per stuk   € 1,65  
Worstenbroodjes klein  5 stuks € 5,50 
Worstenbroodjes           per stuk € 1,25
Boerderijsaucijs per stuk € 1,35 
St. Jooster broodje per stuk € 3,49
St. Jooster broodje Hawaï per stuk € 3,49 
Wrap Carpaccio per stuk € 3,25 
Wrap Kip per stuk € 2,95 
Wrap Gehakt per stuk € 2,95
Wrap Vegetarisch per stuk € 2,95

Vlees:     
Runderzuurvlees per kg € 12,80 
Goulash                           per kg € 13,60 
Indische balletjes          per kg € 13,95 
Ketjap balletjes                per kg € 11,80 
Gehaktballetjes in tom. saus   per kg € 10,50
Konijnenbout in saus     per stuk € 5,95 
Kip pilav                              per kg € 12,60 
Kipragout                         per kg € 9,95 
Kip stroganoff per kg € 15,00
Babi pangang per kg € 15,00
Varkenshaas in champ. saus per kg € 15,80
Lasagne per kg € 12,60 

Soepen:  
Huisgemaakte tomatensoep per liter € 5,00
Pompoensoep per liter € 4,95 
Toscaanse soep per liter € 4,75 
Champignonsoep per liter € 5,25 
Goulashsoep per liter € 5,75
Bospaddenstoelensoep per liter  € 5,50 
Tomatensoep per liter  € 4,25 
Rundvlees-groentesoep per liter  € 4,25 
Erwtensoep met worst per liter  € 4,95
Mosterdsoep per liter  € 5,50 

Eieren:
Scharreleieren 10 stuks € 1,85
 
Verse kruiden:
Alle soorten verkrijgbaar 

Salades: prijs per  250  400  600  850
 100 gr    gr   gr   gr   gr
Zoete aardappelsalade € 1,18 
Herfstsalade                          € 0,99 
Penne-macaronisalade            € 0,99 
Macaroni-broccolisalade      € 1,25 
Wortelananassalade                     € 0,99 
Selderijsalade met cashewnoten € 0,99 
Bleekselderijsalade  € 0,89 
Verrassingssalade                          € 0,99 
Bloemkool-broccolisalade          € 0,99 
Fetasalade                                     € 0,79 
Aspergesalade                     € 1,35 
St.Joostersalade                  € 1,19 
Spitskoolsalade € 0,99 
Salade zonder dressing     € 0,79 
Preisalade                              € 0,99 
Poldersalade                      € 0,89 
Penne-pestosalade                         € 0,99 
Penne-speciaalsalade                € 1,20 
Goed-beginsalade € 0,99
Fitness-salade                        € 0,99 
Brachterziesalade               € 0,99 
Koolspeciaalsalade                    € 0,99 
Tommiesalade                    € 1,25 
Bombaysalade                                  € 0,99 
Abrakadabrasalade             € 1,25 
Komkommer-sjalottesalade € 0,79 
Fruitsalade                         € 0,89 
Zalmsalade                         € 2,45 
Feestsalade (verschillende soorten vis) € 2,75 
Huisgemaakte tonijnsalade € 1,95 
Tonijnsalade € 1,95  
Zomerse meloensalade € 0,99 
Huisgemaakte eiersalade € 1,95 
Eiersalade                              € 1,65 
Kipkerriesalade                    € 1,95 
Farmersalade                       € 0,79 
4-jaargetijdensalade       € 0,79 
Griekse witte koolsalade             € 0,79 
Rode koolsalade                  € 0,79 
Italiaanse pastasalade  € 1,20 
Aardappelsalade speciaal € 0,99 
  
Koude schotel:               kg 
Vers uit eigen keuken per kg  € 9,95
Dubbel gevuld per kg  € 7,95

Sla: 
Party sla  (rode ui, rosso, bionda, tomaat, frisee en wortel) zakje 200 gr 
Zomerse sla  (bionda, wittekool, wortel en rode ui) zakje 200 gr  
Sla extra  (radijs, komkommer, wortel) zakje 200 gr 
Sla de luxe  (bionda, rosso en frisee) zakje 150 gr 
Notensla / rucola                      per doos 
Slamelange                   per doos 
Veldsla               per doos 
Lollo Rosso   per krop   
Bionda  per krop 
Frisee  per krop   
Eikeblad  per krop  
Rode sla   per krop  
IJsberg  per krop  
Sla  per krop 
Sla trio  per krop

Paddenstoelen:   
Champignons (per bakje)       250 gr         € 0,95 
Champignons (los)                   per kg         € 3,25 
Kastanjechampignons (per bakje)     250 gr         € 1,35
Kastanjechampignons (los)       per kg         € 5,00 
Oesterzwammen       per kg         € 13,90 
Shiitake, Cantharellen                dagprijzen
Bundel zwammetjes wit/bruin      per bakje         

Maaltijdsalades:
Kip  per portie  € 4,25
Tonijn  per portie  € 4,25
Geitenkaas per portie  € 4,25
Mozzarella per portie  € 4,25
Vegetarisch per portie  € 3,95

Vergeet niet uw gegevens in te vullen
op de achterzijde!

Eventuele opmerkingen / wensen:


