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Heerlijke gerechten uit de ovenHeerlijke gerechten uit de ovenHeerlijke gerechten uit de ovenHeerlijke gerechten uit de oven    

Verse groenten, Verse groenten, Verse groenten, Verse groenten, aardappelpuree en een smeuïge kaaskorstaardappelpuree en een smeuïge kaaskorstaardappelpuree en een smeuïge kaaskorstaardappelpuree en een smeuïge kaaskorst    

De ovenmaaltijden zijn parels in ons assortiment. De basis van onze ovenmaaltijden zijn de vers gekookte groenten, 

goed vlees, lekkere sausjes en een royale korst smeuïge kaas. De ovenschotel bevat altijd groenten, vlees of vis en 

koolhydraten. Het is een complete maaltijd, die u zo vanuit uw eigen oven (of warm bezorgd) op tafel zet.  

� Complete maaltijd (groenten, vlees (of vega) & koolhydraten 

� Warm bezorgd, afgehaald of kant-en-klaar om zelf op te warmen in de oven 

� Levering inclusief warmhoudplaat (partijen van minimaal 16 personen / bruikleen) 

� Huur bestek en borden mogelijk (niet inbegrepen) 

� Super origineel en bijzonder lekker ! 

OvenmaalOvenmaalOvenmaalOvenmaaltijd voor 4 personen (= 3 grote eters)tijd voor 4 personen (= 3 grote eters)tijd voor 4 personen (= 3 grote eters)tijd voor 4 personen (= 3 grote eters)    
Ovenmaaltijd in porseleinen schaal om zelf af te bakken  (4 personen)    € 6,19 p.p. 

Ovenmaaltijd in porseleinen schaal om op te warmen in magnetron (4 personen)  € 6,49 p.p. 

Ovenmaaltijd in porseleinen schaal warm afhalen (4 personen)     € 7,98 p.p. 

Ovenmaaltijd in porseleinen schaal warm bezorgd (4 personen)     € 9,98 p.p. 

 

Ovenmaaltijden voor 16 personen (= 13 grote eters)Ovenmaaltijden voor 16 personen (= 13 grote eters)Ovenmaaltijden voor 16 personen (= 13 grote eters)Ovenmaaltijden voor 16 personen (= 13 grote eters)    
Ovenmaaltijd in roestvrij stalen ovenschaal om zelf af te bakken* (voor 16 personen)  € 5,69 p.p. 

Ovenmaaltijd in roestvrij stalen ovenschaal om op te warmen in oven* (voor 16 personen) € 6,19 p.p. 

Ovenmaaltijd in roestvrij stalen ovenschaal warm afhalen (voor 16 personen)   € 7,49 p.p. 

Ovenmaaltijd in roestvrij stalen ovenschaal warm bezorgd (voor 16 personen)   € 8,29 p.p. 

 

OvenmaaltijdOvenmaaltijdOvenmaaltijdOvenmaaltijd        
� Amerikaanse rode bietenschotel (rode bieten, rundergehakt, aardappelpuree & kaas) 

� Belgische witlofschotel (zachte witlof, ham, kaas, aardappelpuree & kaas) 

� Broccolischotel (broccoli, rundergehakt met uitjes, aardappelpuree & kaas) 

� Bloemkoolschotel (bloemkool, rundergehakt, kerriesausje, aardappelpuree & kaas) 

� Preischotel (prei, paprika, worst, spekjes, aardappelpuree & kaas) 

� Aspergeschotel (asperges, ei, beenham, hollandaisesaus, aardappelpuree, tomaat & kaas)** 

 

LasagnesLasagnesLasagnesLasagnes    
� Groentenlasagne (pastavellen, rundergehakt, bolognaise saus, veel groenten, tomaat & kaas) 

� Tagliatelle (dikker gesneden deegrepen, bolognaise saus, gehakt, groenten, tomaat & kaas) 

� Paddenstoelenlasagne (pasta, diverse soorten bospaddestoelen, spinazie, roomsaus, tomaat & kaas)** 

� Zalm-spinazie lasagne (pasta, verse zalm, spinazie, roomsaus, tomaat & kaas)** 

 

Verras uw gasten met een heerlijke ovenmaaltijd uit eigen oven !Verras uw gasten met een heerlijke ovenmaaltijd uit eigen oven !Verras uw gasten met een heerlijke ovenmaaltijd uit eigen oven !Verras uw gasten met een heerlijke ovenmaaltijd uit eigen oven !    

 

 

 

 

 

 

 

*Let op dat uw oven een minimale afmeting van 40 bij 28cm heeft. 

**Dit product kan niet voorradig zijn of een meerprijs hebben. 
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Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen! 

Een gezellig samen komen brengt altijd enige stress met zich mee, want u dient uw gasten wel in de watten te leggen. 

Wat zetten we op tafel? Hoeveel moet ik hebben? Ga ik dat allemaal zelf doen? En kan ik dan überhaupt nog van mijn 

feestje genieten? Allemaal vragen die wij samen met u kunnen oplossen.  

Persoonlijk adviesPersoonlijk adviesPersoonlijk adviesPersoonlijk advies 

Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we uw wensen, de grote van het feest en de mogelijkheden. Bekijk alles op 

www.robverschoor.nl of stuur een email naar info@robverschoor.nl.  

De basis zijn verse groenten Laat ons uw feestje verzorgen

Combineer alles ! Snel, voedzaam & gezond

Verras uw gasten !
Bekijk ook onze 'combi-

aanbiedingen' achterin de map


