WEEK 48

DINSDAG 24 T/M ZONDAG 29 NOVEMBER

Dinsdag
24 november

Wildzwijngoulash | aardappel | desembrood

Woensdag
25 november

Lasagne melanzane

Donderdag
26 november

Boerenkool-aardpeer | gekonfijte eendenbout

Vrijdag
27 november

Driegangen menu
• Wildpaté | cranberry | toast
• Hertenbiefstuk | pastinaak | shii-take | Vadouvanjus
• Mi-cuit | frambozengel | vanillesaus

€ 14,00

Wijnsuggestie: Ribamar, Portugal
€ 11,00

Wijnsuggestie: Butussi Pinot Grigio, Italië
€ 15,00

Wijnsuggestie: Radacini Pinot Noir, Moldavië
€ 29,00
€ 18,00 los

Wijnsuggestie: Petit Fleur Malbec, Argentinië
Zaterdag
28 november

Driegangen menu
€ 27,00
• Gerookte zalm | wasabicrème | zoetzure komkommer
€ 17,00 los
• Parelhoen | mierikswortelmousseline | rodewijnjus |
geroosterde groente
• Cheesecake | Vanillecrème
Wijnsuggestie: Thorn Dornfelder, Nederland

Zondag
29 november

Risotto tartufato | paddestoel | Parmezaanse kaas

De hele week

Mosterdsoep en pompoensoep los verkrijgbaar,
prijs per liter

€ 11,00

Wijnsuggestie: Butussi Cabernet Franc, Italië
€ 9,50
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BESTELLEN

BEREIDEN

GENIETEN

Wij leveren alles in porties, al dan niet vacuüm, met instructies voor verdere bereiding
thuis. De bereiding is altijd eenvoudig, omdat de gerechten in onze keuken al helemaal
zijn voorbereid: je hoeft de gerechten thuis alleen nog op te warmen en te serveren.
BESTELLEN
Bestel je maaltijd 2 dagen van tevoren
Dinsdag t/m zondag vanaf 12:00 uur tot 17:00 uur per e-mail (info@dewalvis.nl) of
telefonisch (075-616 5629). Geef je gewenste menu en ophaal- of bezorgtijd aan ons
door. Afhalen kan vanaf 16:00 uur.
AFHALEN
Dinsdag t/m zondag tussen 16:00 en 18:00 uur bij ons uitgifteloket van De Baleine (naast
D’Swarte Walvis) aan de Kalverringdijk 15 op de Zaanse Schans in Zaandam. Betaling bij
voorkeur met PIN.
BEZORGEN
Wij bezorgen in heel Zaanstad. Voor bestellingen onder € 25,00 rekenen wij € 2,50
bezorgkosten.
BETALEN
Zowel bij afhalen als bezorgen geven wij de voorkeur aan PIN betalingen.
IETS TE DRINKEN?
Wij kunnen bij de gerechten een fles huiswijn (wit of rood) verzorgen (€ 15,00), bier (€2,50)
of fris (€2,00). Bij de verkoop van alcoholische dranken zullen wij altijd om een ID vragen.
Verkoop van alcoholische dranken is mogelijk tot 20:00 uur.
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