WEEK 18

VRIJDAG 7 & ZATERDAG 8 MEI

Groot Brittanië menu

€ 39.50

Shrimp pastry / sour cream / lime
Windsor soup
Shepherds pie

€21,-

Sticky toffee pudding
Wijnsuggestie: Radacini Pinot Noir
Optioneel

Mosterdsoep los verkrijgbaar,
prijs per liter

Alle wijnen zijn verkrijgbaar per fles voor € 20,-

€ 9,50

Shrimp pastry met sour cream en lime
1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius en zet de bladerdeegbakjes in de
oven voor ongeveer 4-5 minuten
2. Zet een pan water op het vuur en breng dit aan de kook
3. Zodra dit kookt, zet u het vuur laag en doet u het zakje garnalenvulling er in
4. Verwarm dit voor ongeveer 5 minuten
5. Haal de bladerdeegbakjes uit de oven en zet dit op een bord
6. Haal de garnalenvulling uit de pan en snij of knip het open
7. Serveer de garnalenvulling in de bladerdeegbakjes en maak dit af met een
druppeltje limoensap
Windsor soup
1. Doe de Windsor soup in een pan (alles zit al in de soep verwerkt)
2. Breng dit rustig aan de kook terwijl u blijft roeren
3. Zodra het warm is, schept u de soep in een diep bord
Shepherds pie
1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius
2. Doe Shepherds pie zonder deksel in de oven (deze zit al in een ovenbestendige
vorm)
3. Zet de pie ongeveer 20 minuten in de oven, totdat deze mooi gegratineerd is
4. Haal de pie uit de oven en serveer het
Sticky toffee pudding
De pudding is al gereed, serveer dit met de toffeesaus

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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