
brochure 2022-2023
geldig van vrijdag 18 maart 2022 tot en met vrijdag 17 maart 2023

Eet 
smakelijk!

  bewaar mij  gratis     mee        te nemen

de makkelijke maaltijdservice van SPAR



Verschillende services onder één dak zijn bij SPAR 
altijd dichtbij. Ook kun je ’s avonds en in het 

weekend bij je vertrouwde SPAR terecht.

   dat is
     makkelijk      
van SPAR

Dagelijks vers brood van de 
ambachtelijke bakkers verspreid 
over heel Nederland. 

Altijd een passend 
cadeau met een 
breed assortiment 
cadeaukaarten.

Je PostNL pakketten 
ophalen en versturen 
wanneer het je uitkomt.

Van kleding tot woontextiel, 
schoon en fris met onze 
stomerijservice.

‘Eet smakelijk!’ 
onze makkelijke en 
gezonde 
maaltijdservice.

Bestel je boodschappen op 
   www.spar.nl en laat thuis of 

   op je werk bezorgen.

Ervaar het gemak 
van de drogist 

voor zelfzorg
geneesmiddelen.

Wat ga je lunchen? 
Bestel je complete lunch en 

wij komen bezorgen.

Bestel online de 
lekkerste taarten 

van de warme bakker.

Bel- en internettegoed, 
blijf bereikbaar en betaal 
gemakkelijk online.

Op de hoogte van 
het laatste nieuws met 
een papieren krant.

Verras een dierbare 
met een wenskaart.

Voor een moment 
voor jezelf de leukste 

tijdschriften.

2        Eet smakelijk! *  Voor een aantal winkels geldt ‘Vandaag besteld, morgen in huis.’  
Bekijk op  www.spar.nl/vandaag-besteld-en-geleverd voor welke winkels dit geldt.

€
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kipsaté met nasi en  
sajoerboontjes 
eiwitten 30,1 g

varkenshaas met puree en 
botergroenten 
eiwitten 31,7 g

babi pangang met bami en 
atjar ananas 
eiwitten 31,3 g

zoete stoofpot van rundvlees 
met puree en gesmoorde prei
eiwitten 31,1 g

boerenkoolstamppot met rookworst 
eiwitten 30,3 g

vegetarische Thaise curryschotel 
met notenrijst 
eiwitten 34,6 g

eiwitverrijkte maaltijden

             genieten van

         eiwitverrijkte 
            maaltijden, dat kan!
Eiwitten zijn bouwstoffen voor het lichaam. Ze zijn bijvoorbeeld nodig voor de opbouw 
van spieren en zorgen dat de spieren sterk blijven. Het is belangrijk om voldoende  eiwitten 
 binnen te krijgen. Wat als je geen grote eter bent en toch voldoende eiwitten binnen wilt 
 krijgen? Dan kun je kiezen voor de speciale eiwitverrijkte maaltijden van Carezzo. Deze 
maaltijden zijn kleiner, namelijk 350 gram in plaats van 500 gram, maar bevatten méér eiwitten. 
In een Carezzo maaltijd zit 30 gram eiwit of meer. En het mooie  is: de maaltijden zijn niet 
alleen voedzaam, maar ook erg smakelijk! Carezzo biedt keuze uit lekkere producten met 
meer eiwit, voor alle momenten van de dag. Zo kun  je makkelijk voldoende eiwitten eten.
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fruitdrinks
Carezzo fruitdrinks zijn gemaakt van vers fruit en bevatten 10 gram 
eiwit per bekertje. Je kan kiezen uit vier verschillende smaken: 
sinaasappel, appel/aardbeien, appel/blauwe bessen en appel.

banket 
In ons assortiment hebben we traditionele cake en een muffin, 
beide met 10 gram eiwit per stuk. Dat is ongeveer drie keer zoveel 
als normale cake en muffin.

maaltijden
De Carezzo maaltijden zijn kleinere maaltijden van 350 gram.  
Er is gekozen voor een aangename hoeveelheid. De maaltijden 
bevatten 30 gram eiwit of meer.

roomijs
Carezzo heeft heerlijk roomijs in twee smaken, vanille en 
 aardbeien. Een bekertje van 90 ml bevat 10 gram eiwit.

Het is best een uitdaging om iedere dag voldoende eiwitten binnen te krijgen. 
Wij maken dit een stuk makkelijker met ons uitgebreide assortiment eiwit verrijkte 
 producten. En niet onbelangrijk, onze producten zijn lekker! Zo kun je  genieten 
én het beste doen voor jouw gezondheid. Alle onderstaande  producten zijn 
 verkrijgbaar via de webshop.

          ruime keuze     uit  het Carezzo 
        assortiment

kies wat je lekker vindt en krijg wat je nodig hebt
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waarom zijn eiwitten 
       zo belangrijk?
Je hoort het vast regelmatig: eet voldoende eiwitten, want die heb 
je nodig. Maar waarom is dat eigenlijk zo?

Eiwitten zijn voedingsstoffen, net als vetten en  
koolhydraten. Ze leveren energie (calorieën) én  
het zijn de bouwstoffen voor het 
lichaam, maar eiwitten doen meer…

spieren botten herstel
Eiwitten zijn nodig 
voor de opbouw van 
spieren en zorgen dat de 
spieren sterk blijven.

Eiwitten spelen een grote 
rol bij de botaanmaak 
en zijn dus goed voor de 
botten.

Eiwitten zijn harder nodig 
als we ouder 
worden en helemaal 
als we ziek zijn of 
moeten herstellen 
van een operatie.

Gemiddeld eten we in Nederland 
78 gram eiwit per dag. Het beste 
is om die eiwitten verdeeld over 
de dag in te nemen. Met de 
producten van Carezzo is het 
heel eenvoudig om gedurende 
de dag extra eiwitten binnen 
te krijgen. Natuurlijk kun je kiezen 
voor een eiwitrijk ontbijt, lunch 
en diner. Maar vergeet de tussen-
doormomenten niet en kies ook 
eens voor eiwitrijke producten 
bij de koffie, in de middag en als 
avondsnack. 
Extra eiwit kan de hele dag door.

gemakkelijk meer eiwit eten

gewichtsverlies
Eiwitten kunnen 
helpen om een optimale 
voedingstoestand te 
creëren en onbedoeld 
gewichtsverlies tegen 
te gaan.



� geen minimum bestelbedrag

� gratis bezorging vanaf €50.-

� gratis ophalen in de winkel

bestel je
maaltijd 

samen met je
boodschappen 

Ga naar www.spar.nl/online-bestellen of scan de QR code. 

Eet smakelijk!        7

gewichtsverlies



8        Eet smakelijk!

menu keuze

Contactgegevens winkel:

neem contact op met je winkel:

We bieden je twee mogelijkheden om de maaltijden van 
Eet smakelijk! en Carezzo te bestellen: 

1   online bestellen 
Ga naar www.spar.nl/eetsmakelijk of scan de QR-code en selecteer 
de SPAR winkel in jouw buurt. Maak een keuze uit de verschillende 
maaltijden en plaats je bestelling. De maaltijden staan uiterlijk 4 dagen 
na bestelling gereed om bezorgd te worden of op te halen.  
Haal je bestelling gratis op in de winkel of laat deze thuisbezorgen 
voor € 4.95. Bij een bestelling van minimaal € 50.- wordt deze gratis 
thuisbezorgd. 

2   via het bestelformulier
Het bestelformulier kun je ophalen bij de SPAR winkel in jouw buurt. 
Je vult het formulier in en geeft deze vervolgens af in de winkel of aan 
de bezorger (als je al eens eerder een bestelling hebt geplaatst). 

Eet smakelijk! heeft een assortiment met heerlijke gerechten, samengesteld voor het hele jaar of seizoen.

Gezonde voeding is belangrijk! 
Professionele koks bereiden alle maaltijden volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de schijf van vijf. Bij de bereiding wordt altijd gebruik gemaakt van verse ingrediënten en 
plantaardige olie. Lekker en gezond! 

In deze brochure vind je een breed assortiment aan gevarieerde en verantwoorde maaltijden. Ook verkrijgbaar voor 
speciale dieetvormen zoals zoutarm en vegetarisch.  
 
Alle maaltijden zijn eenvoudig op te warmen in de magnetron en minimaal 2 weken houdbaar in de koelkast. Je 
kunt meerdere maaltijden in één keer bestellen. Achter in de brochure vind je van elke maaltijd de voedingswijzer.

     makkelijk en snel 
             bestellen voor jezelf 
            of voor een ander koop de 

        maaltijden
   online
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rundvlees varkens-
vlees

vis vege-
tarisch

kip & 
kalkoen

Eet smakelijk! maaltijden zijn 
verkrijgbaar in diverse categorieën, 
te herkennen aan de kleur: 

Door middel van de letters A, B of C 
wordt aangegeven in welke prijscategorie 
de maaltijd valt. De prijzen van de overige 
maaltijden, zoals zoutarm en gemalen, 
vind je terug op de bestellijst.  

Dit nummer is het bestelnummer van 
de maaltijd. Deze vind je ook terug in de 
voedingswijzer achterin de brochure.   

Dit symbool geeft aan dat het om een 
eiwitrijke maaltijd gaat met minimaal 
30 gram eiwit.

Dit symbool geeft aan dat de maaltijd 
ook zoutarm verkrijgbaar is en laat zien 
welk bestelnummer de zoutarme  
maaltijd heeft.  

kip satésaus met sajoer lodeh en nasi goreng

€ 6.99€ 5.69 € 6.19

uitleg
      menu’s

A B CA

Z-
78

29
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     grootmoeders 
   hachee met frisse

  rode bietjes 

tip van de chef
Ook dit najaar serveren we weer 
een typisch gerecht dat past bij het 
jaargetijde. Chefkok Roger Sinke:  
“Bij deze klassieke hachee laten we 
de smaken van appel, laurier, stroop, 
kruidnagel en nootmuskaat samen 
stoven met rundvlees. Zoetzure rode 
bietjes en een luchtige aardappelpuree 
met tuinkruiden maken het gerecht 
compleet.” Eet smakelijk! 

>

13 pagina 22
hachee
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maaltijdboxen
Eet smakelijk! biedt 3 maaltijdboxen aan. Elke maaltijdbox bestaat uit 5 gerechten die  
uiteraard ook los verkrijgbaar zijn. Elke maaltijdbox is ook zoutarm verkrijgbaar. Hieronder 
zie je een overzicht van de 3 maaltijdboxen met daaronder de bijbehorende gerechten. 
Bestel op deze manier eenvoudig voor de gehele week je maaltijden. Eet smakelijk!

1  speklapjes in jus en andijviestamppot met spekjes   2  rundertartaartje met jus, sperziebonen en gekookte aardappelen 
3  kipfilet met jus, gestoofde witlof naturel en aardappelpuree met tuinkruiden   4   runderstooflapje met jus, rodekool met  

appeltjes en aardappelpuree   5  halskarbonade in jus, witlof met spek en gekookte krieltjes

1  macaroni bolognese   2  kippenbout met bonne femme   3  gebakken zalmfilet met Normandische saus, bladspinazie en 
aardappelpuree met bieslook   4   kibbeling met ravigottesaus, Mexicaanse groenten en gebakken krieltjes   5  varkenshaasstuk-
jes in champignonsaus met spinazie à la crème en gekookte aardappelen

1  tajine van kikkererwten met abrikozen, noten en krieltjes   2  vegetarische balletjes in satésaus met tjap tjoy en nasi goreng    
3  Thaise viscurry met witte rijst   4   kip satésaus met sajoer lodeh en nasi goreng   5  babi pangang met pikante groenten ananas 

en bami goreng

maaltijdbox 2 Europees € 30.00 | zoutarm € 32.50

maaltijdbox 1 Hollands € 30.00 | zoutarm € 32.50

maaltijdbox 3 Werelds € 30.00 | zoutarm € 32.50
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seizoensmaaltijden
Eet smakelijk! biedt naast het brede assortiment reguliere maaltijden ook 2 of 3 wisselende 
gerechten per seizoen. Deze maaltijden zijn speciaal geselecteerd voor het seizoen en zijn 
daarom niet het hele jaar verkrijgbaar. Uiteraard worden deze ook zoutarm aangeboden.  
Hieronder zie je een overzicht van de seizoensmaaltijden. 

Pasen 
vrijdag 18 maart t/m vrijdag 22 april

aspergeseizoen 
donderdag 21 april t/m vrijdag 17 juni

prijscategorie bestelnummer 
zoutarm

bestelnummer
standaard Z-

beenham in honing-mosterdsaus met groene asperges, 
erwten en krieltjes met tuinkruiden

gegrilde vega stukjes in tomaten-lavassaus met  
groentecurry en notenrijst

zalmfiletstukjes in hollandaisesaus, asperges met tuin-
erwtjes en dragon en krieltjes met tomaat en tijm

gesmoorde victoriabaars in witte wijn-kruidensaus met 
zomergroenten en aardappelpuree met bieslook asperges hollandaise met krieltjes

3

A

Z-
66

2

C

Z-
65

4

C

Z-
67

4

B

Z-
67

1

C

Z-
64
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wild 
donderdag 13 oktober t/m vrijdag 9 december

Kerst 
donderdag 8 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

vegetarisch standaard 
eiwitrijke maaltijd

hertenstoverij met paddenstoelen, herfstgroenten
varkenshaas in paddenstoelen-truffelsaus met  
Bourgondische groenten en gebakken krieltjes

hertensucade in jus, rodekool met appeltjes en  
aardappel- knolselderijpuree 

gevulde hoenderfilet met pesto en spinazie in jus, witlof 
met spek en aardappelpuree met truffel

hazenpeper, spruitjes met spek en aardappeltjes in de schil
trio van kabeljauw, gamba’s en zalm in romige saus met 
groenten en gekookte krieltjes met peterselie

1

C

Z-
64

2

C

Z-
65

3

C

Z-
66

1

C

Z-
64

2

C

Z-
65

3

C

Z-
66
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B

7

B

Z-
69

lente en zomer gerechten
Deze frisse maaltijden zijn erg smaakvol en passen perfect bij het seizoen. Laat je verrassen door de heerlijke 
variatie in deze tijd van het jaar. 

lasagne bolognese met Toscaanse groentemix

gehaktschotel met aardappel, bloemkool, prei en kerrie

beef teriyaki met groenten chow mein en volkoren 
noodles

rode linzencurry met witte rijst 

kabeljauw in paprika-tomatensaus met  
groentemix en volkorenpasta 

kiproti met aardappelen, boontjes en een  
gekookt eitje

6

A

Z-
68

bestelnummer 
zoutarm

standaard 
eiwitrijke maaltijd Z-

deze gerechten zijn bestelbaar van vrijdag 18 maart t/m vrijdag 16 september

prijscategorie

B

11

5

9

C

Z-
70

C

10
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tip van de chef
gehaktschotel met  
aardappel, bloemkool,  
prei en kerrie

>
7

Z-
69
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5

C

Z-
68

herfst en winter gerechten

Hollandse hachee met hutspot

rookworst met jus en boerenkoolstamppot

speklapje met jus en boerenkoolstamppot

rundersaucijs met jus en zuurkoolstamppot

bestelnummer 
zoutarmZ-prijscategorie

B

8

A

Ook in het najaar serveren we weer typische gerechten die passen bij het jaargetijde. Geniet in de koude dagen 
van al het lekkers dat we te bieden hebben. 

deze gerechten zijn bestelbaar van zaterdag 17 september 2022 t/m vrijdag 17 maart 2023

7

vegetarischstandaard 
eiwitrijke maaltijd

6

C

Z-
69
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verse worst met jus en hutspot

erwtensoep met spekjes en worst

Limburgse stoofschotel met spruitjes en gekookte krieltjes

B

9

10

C

Z-
70

Z-
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notities
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soepen
Een heerlijke soep als voorgerecht om je diner mee te beginnen of lekker bij de lunch. 
Bij Eet smakelijk! kun je kiezen uit verschillende soepen. Deze zijn ook zoutarm te bestellen.

vegetarisch zoutarm
verkrijgbaarZ-

bestelnummer
standaard

standaard 
eiwitrijke maaltijd

Z- Z-

runderbouillon paddenstoelensoep

kippensoep met vermicelli koninginnesoep met kip

groentesoep met balletjes tomatensoep met balletjes 

soepen                                                                € 2.09 ( zoutarm € 2.19)

Z- Z-
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maaltijdsoepen                                                                     € 3.50

maaltijdsoepen
Onze maaltijdsoepen zijn bereid volgens authentiek recept. Ze zijn een bron van 
koolhydraten en zitten boordevol met groenten, dus lekker gezond! Daarnaast zijn de 
meeste maaltijdsoepen aangevuld met vis of vlees. Zo is er voor ieder wat wils! Deze 
soepen zijn een uitstekend alternatief voor een maaltijd. Lekker, snel en voedzaam!

Noordzee vissoep Chinese tomatensoep 

rijkelijk gevulde groentesoep met rundvlees
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12

C

Z-
71

16

C

Z-
72

17

B

Z-
73

rundvlees
Rundvlees past in een gezond voedingspatroon. Van alle vleessoorten is rundvlees het 
meest rijk aan vitamine B12 en ijzer. Eet smakelijk! biedt een ruime keuze aan heerlijke 
gerechten met rundvlees. 

rundertartaartje met jus, sperziebonen en gekookte 
aardappelen

runderstooflapje met jus, rodekool met appeltjes en  
aardappelpuree

hachee, rode bietjes met zilveruitjes en aardappelpuree 
met tuinkruiden

macaroni bologneserundervink met jus, snijbonen en gekookte aardappelen

sucadelapje met jus, bloemkool à la crème en  
aardappelpuree met bieslook

15

A

Z-
74

B

bestelnummer 
zoutarm

standaard 
eiwitrijke maaltijd Z-prijscategorie

14

13

C

Z-
75
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18

A

21

C

spaghetti met gehaktballetjes in kruidige tomatensaus

Spaanse gehaktballetjes in pittige tomatensaus, spinazie 
met kikkererwten en knoflook-aardappeltjes 

rundergehaktbal met jus, witte kool à la crème en gekookte 
aardappelen

> wist je
         dat...

rundvlees het meeste zink bevat van alle vleessoorten? Zink is nodig voor de opbouw 
van eiwitten en daarmee voor de groei en vernieuwing van weefsel. Zink versterkt 
ook het afweer- en immuunsysteem. Daarnaast zorgt zink voor gezonde botten, 
haar, huid en een goed geheugen.

bron: www.voedingscentrum.nl 

bestelnummer 
zoutarmZ-prijscategorie standaard 

eiwitrijke maaltijd

19

C

Z-
77
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14

tip van de chef
rundervink met jus, 
snijbonen en gekookte 
aardappelen

>
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kip & kalkoen
Kip is minder vet en daardoor erg populair, ook omdat er met kip makkelijk gevarieerd kan 
worden. Door de neutrale smaak gaat kip erg goed samen met verschillende kruiden en  
sauzen. Daarnaast biedt Eet smakelijk! ook een aantal heerlijke gerechten bereid met  
kalkoen.

kipkarbonade met jus, rode bietjes met zilveruitjes en 
gekookte aardappelen

kipdrumsticks in jus met sperziebonen en gebakken  
aardappeltjes

kalkoenbiefstukjes in dragonsaus, tuinbonen met ui en 
gekookte aardappelen

kipfilet in champignonsaus met broccoli en rösti rondjes

kippenbout met bonne femme

23

C

26

C

bestelnummer 
zoutarm

standaard 
eiwitrijke maaltijd Z-prijscategorie

24

B

Z-
79

25

B

kipfilet met jus, gestoofde witlof naturel en  
aardappelpuree met tuinkruiden

27

C

Z-
80

28

B

Z-
81
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kipkerrie met doperwtjes-worteltjes en gekruide rijst

bestelnummer 
zoutarm

standaard 
eiwitrijke maaltijd Z-prijscategorie

kip satésaus met sajoer lodeh en nasi goreng

29

A

Z-
78

30

B

Z-
84

bron: www.voedingscentrum.nl 

> wist je
         dat...

vlees van kip en kalkoen rijk is aan vitamine B6, fosfor en seleen? Fosfor of fosfaat is 
een mineraal, samen met calcium geeft het stevigheid aan botten en tanden.  
Ook beïnvloedt fosfor de energiestofwisseling in het lichaam. Seleen zit in de lever 
en beschermt rode bloedlichaampjes en cellen tegen beschadiging. 

Vlees van kip en kalkoen bevat van nature eiwit en vet, er zitten geen koolhydraten in. 
Er kunnen wel als gevolg van bereiding, bijvoorbeeld door paneren (schnitzel, kip-
nuggets, kipburger), koolhydraten aan het vlees worden toegevoegd.
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30

tip van de chef
kipkerrie met  
doperwtjes-worteltjes  
en gekruide rijst

> Z-
84



28        Eet smakelijk!

varkensvlees
Varkensvlees is in Europa één van de meest gegeten vleessoorten. Bekende producten 
zijn het hamlapje, filetlapje, procureurlapje, gehakt en karbonade. Geniet van de heerlijke 
gerechten, die Eet smakelijk! voor jou heeft samengesteld. 

varkensfricandeau in zoete uiencompote met broccoli en 
gebakken aardappeltjes

gehaktballen in jus met rodekool met appeltjes en  
gekookte aardappelen

babi pangang met pikante groenten ananas en bami goreng

halskarbonade in jus, witlof met spek en gekookte krieltjes

speklapjes in jus en andijviestamppot met spekjes

verse worst met jus, rodekool met appeltjes en 
aardappelpuree

34

B

Z-
85

36

B

Z-
87

35

A

Z-
86

bestelnummer 
zoutarm

standaard 
eiwitrijke maaltijd Z-

C

32

A

37

prijscategorie

33

C

Z-
90
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tip van de chef
speklapjes in jus en 
andijviestamppot met 
spekjes

>
35

Z-
86
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varkensschnitzel in champignonsaus, doperwtjes-worteltjes 
en aardappelpuree met spekjes en bieslook

slavink in jus met sperziebonen en aardappelpuree

varkenshaasstukjes in champignonsaus met spinazie à la 
crème en gekookte aardappelen

39

C

Z-
88

bron: www.voedingscentrum.nl 

> wist je
         dat...

varkensvlees rijk is aan de vitamines B1, B6, B12 en een mineraal als zink?  
Daarnaast levert het vitamine B2 en de mineralen ijzer, fosfor en seleen. 

varkensvlees bevat van nature eiwit en vet. Het bevat geen koolhydraten.  
De koolhydraten worden vaak bij het bereiden aan vlees toegevoegd. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld bij het paneren of gedurende het paneren.

C

38

bestelnummer 
zoutarm

standaard 
eiwitrijke maaltijd Z-prijscategorie

41

C

Z-
89
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vis
Vis is goed voor de gezondheid! Vooral vanwege de visvetzuren en omega-3, 
die goed zijn voor hart- en bloedvaten. Eet smakelijk! biedt een gevarieerd 
aanbod. 

gebakken zalmfilet met Normandische saus, bladspinazie 
en aardappelpuree met bieslook

kibbeling met ravigottesaus, Mexicaanse groenten en  
gebakken krieltjes

fusilli in een romige saus met gerookte zalm, dille en spinazie 
en Toscaanse groenten

lekkerbekje met ravigottesaus, fijne groenten en  
aardappelpuree met tuinkruiden

Thaise viscurry met witte rijst

42

C

Z-
91

44

B

Z-
94

bestelnummer 
zoutarm

standaard 
eiwitrijke maaltijd Z-prijscategorie

pangafilet in Provençaalse saus met Parijse worteltjes en 
aardappelpuree

45

C

Z-
92 46

C

47

B

48

C

Z-
93
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47

tip van de chef
fusilli in een romige saus met 
gerookte zalm, dille en spinazie 
en Toscaanse groenten 

>
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vegetarisch
Steeds meer Nederlanders eten minder of zelfs geen vlees vanwege dierenwelzijn, het 
milieu of hun eigen gezondheid. Maak je keuze uit de heerlijke vegetarische maaltijden 
van Eet smakelijk! 

omelet in dragonsaus, tuinbonen met ui en  
gebakken krieltjes

volkoren macaronischotel vegetarisch

tajine van kikkererwten met abrikozen, noten en krieltjes

omelet champignon in Provençaalse saus met  
Parijse worteltjes en aardappelpuree

groenteburger in peterseliesaus met uitjes en  
spinaziestamppot 

50

A

Z-
96

bestelnummer 
zoutarm

standaard 
eiwitrijke maaltijd Z-

49

A

Z-
95

prijscategorie

52

A

Z-
97 53

A

vegetarische balletjes in satésaus met tjap tjoy en  
nasi goreng 

54

B

Z-
98

55

A

Z-
100
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foe yong hai met atjar tjampoer en bami goreng

vegetarische balletjes met jus, witlof à la crème en  
aardappelpuree

pasta in een romige paddenstoelensaus met groenten 

vegetarische pangang met pikante groenten ananas en 
nasi goreng

62

C

bestelnummer 
zoutarm

standaard 
eiwitrijke maaltijd Z-prijscategorie

57

B

58

B

61

B

Z-
99

bron: www.voedingscentrum.nl 

> wist je
         dat...

bijna 90% van de Nederlanders regelmatig, tenminste één dag in de week, geen vlees 
eet? Naar schatting is 5% van de bevolking vegetarisch en eet zelden of nooit vlees. 

Je kunt als vegetariër prima zonder vlees, als je goede vervangers en andere 
voedings middelen eet. Deze vervangers heb je nodig om voldoende ijzer, vitamine 
B1 en B12 binnen te krijgen.
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57

tip van de chef
foe yong hai met  
atjar tjampoer en  
bami goreng

>
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pastasalade met zongedroogde 
tomaat, courgette en olijven

bulgur salade met maïs, 
venkel en quinoa

parelcouscous salade  
met paprika en courgette

sojabonen salade met 
tarwe, mint en limoen

linzensalade met  
waspeen,  
kikkererwten  
en maïs

luxe salades
€ 2.95
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Eet smakelijk! biedt een selectie aan bijgerechten. Heerlijke gerechten als aanvulling op 
je maaltijd of om de maaltijd mee af te sluiten.

bijgerechten 

advocaatvla

appelmoes

witte kool-kerriesalade

appel rozijnen compote

stoofpeertjes

komkommersalade

toetjes              € 1.00                                                              € 2.95

appelmoes              € 0.50 compote              € 1.75

basis salades               € 2.25                                                             € 2.25
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soepen en maaltijden
 soepen  
 nvt groentesoep met balletjes 1933957
 nvt kippensoep met vermicelli 1916122
 nvt runderbouillon 1933973
 nvt tomatensoep met balletjes 1934007
 nvt koninginnesoep met kip 1989197
 nvt paddenstoelensoep vegetarisch  2696797

 rundvlees
 12 rundertartaartje met jus, sperziebonen en gekookte aardappelen 2805847
 13 hachee, rode bietjes met zilveruitjes en aardappelpuree met tuinkruiden 3396312
 14 rundervink met jus, snijbonen en gekookte aardappelen 9149299
 15 macaroni bolognese 1916130
 16 runderstooflapje met jus, rodekool met appeltjes en aardappelpuree 3396924
 17 sucadelapje met jus, bloemkool à la crème en aardappelpuree met bieslook 3399133
 18 spaghetti met gehaktballetjes in kruidige tomatensaus 3396932
 19 rundergehaktbal met jus, witte kool à la crème en gekookte aardappelen 9168557
 21 Spaanse gehaktballetjes in pittige tomatensaus, spinazie met kikkererwten en knoflook-aardappeltjes 9149302

 kip & kalkoen
 23 kalkoenbiefstukjes in dragonsaus, tuinbonen met ui en gekookte aardappelen 9149304
 24 kipdrumsticks in jus met sperziebonen en gebakken aardappeltjes 3396959
 25 kipkarbonade met jus, rode bietjes met zilveruitjes en gekookte aardappelen 9149306
 26 kipfilet in champignonsaus met broccoli en rösti rondjes 3269663
 27 kipfilet met jus, gestoofde witlof naturel en aardappelpuree met tuinkruiden 3396940
 28 kippenbout met bonne femme 1930400
 29 kip satésaus met sajoer lodeh en nasi goreng 3027112
 30 kipkerrie met doperwtjes-worteltjes en gekruide rijst 9149308 

 varkensvlees
 32 varkensfricandeau in zoete uiencompote met broccoli en gebakken aardappeltjes 3269744
 33 halskarbonade in jus, witlof met spek en gekookte krieltjes 2806258
 34 gehaktballen in jus, rodekool met appeltjes en gekookte aardappelen 3269841
 35 speklapjes in jus en andijviestamppot met spekjes 3397025
 36 babi pangang met pikante groenten ananas en bami goreng 1959077
 37 verse worst met jus, rodekool met appeltjes en aardappelpuree 3397033
 38 varkensschnitzel in champignonsaus, doperwtjes-worteltjes en aardappelpuree met spekjes en bieslook 9149312
 39 varkenshaasstukjes in champignonsaus met spinazie à la crème en gekookte aardappelen 3269809
 41 slavink in jus met sperziebonen en aardappelpuree 9168562

artikelnummer
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 vis
 42 gebakken zalmfilet met Normandische saus, bladspinazie en aardappelpuree met bieslook 3397041
 44 pangafilet in Provençaalse saus met Parijse worteltjes en aardappelpuree 3397084
 45 kibbeling met ravigottesaus, Mexicaanse groenten en  gebakken krieltjes 3397068
 46 lekkerbekje met ravigottesaus, fijne groenten en aardappelpuree met tuinkruiden 9139099
 47 fusilli in een romige saus met gerookte zalm, dille en spinazie en Toscaanse groenten 9149114
 48 Thaise viscurry met witte rijst 9139102

 vegetarisch
 49 omelet in dragonsaus, tuinbonen met ui en gebakken krieltjes 2696517
 50 tajine van kikkererwten met abrikozen, noten en krieltjes 9149121
 52 volkoren macaronischotel vegetarisch 1931504
 53 groenteburger in peterseliesaus met uitjes en spinaziestamppot 3397106 
 54 vegetarische balletjes in satésaus met tjap tjoy en nasi goreng 3397130
 55 omelet champignon in Provençaalse saus met Parijse worteltjes en aardappelpuree 3397149
 57 foe yong hai met atjar tjampoer en bami goreng 9149123
 58 pasta in een romige paddenstoelensaus met groenten 9149124
 61 vegetarische balletjes met jus, witlof à la crème en aardappelpuree 9149127
 62 vegetarische pangang met pikante groenten ananas en nasi goreng 9168564

 lente en zomer gerechten                                         (beschikbaar van vrijdag 18 maart t/m vrijdag 16 september)

 5 lasagne bolognese met Toscaanse groenten 9149136
 6 rode linzencurry met witte rijst 9139106
 7 gehaktschotel met aardappel, bloemkool, prei en kerrie 3269612
 9 kabeljauw in paprika-tomatensaus met bloemkool, courgette, wortel en volkorenpasta 9149138
 10 beef teriyaki met groenten chow mein en volkoren noodles 9149139
 11 kiproti met sperzieboontjes een gekookte eitje en gekookte aardappelen 9149140

 herfst en winter gerechten                  (beschikbaar van zaterdag 17 september 2022 t/m vrijdag 17 maart 2023)

 5 Hollandse hachee met hutspot 3396339
 6 speklapje met jus en boerenkoolstamppot 9168632
 7 rookworst met jus en boerenkoolstamppot 3396983
 8 rundersaucijs met jus en zuurkoolstamppot 3396320
 9 verse worst met jus en hutspot 9149294
 10 Limburgse stoofschotel met spruitjes en gekookte krieltjes 2696118
 nvt erwtensoep met spekjes en worst 1960946

artikelnummer
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zoutarme soepen en maaltijden
 soepen  
 nvt groentesoep met balletjes 1934171
 nvt kippensoep met vermicelli 1934198
 nvt tomatensoep met balletjes 1934260
 nvt koninginnesoep met kip 1989219

 rundvlees
 71 rundertartaartje met jus, sperziebonen en gekookte aardappelen 2806479
 72 runderstooflapje met jus, rodekool met appeltjes en aardappelpuree 3397165
 73 sucadelapje met jus, bloemkool à la crème en aardappelpuree met bieslook 3397181
 74 macaroni bolognese 1960423
 75 hachee, rode bietjes met zilveruitjes en aardappelpuree met tuinkruiden 3397203
 76 rundervink met mosterdsaus, gestoofde spitskool en gekookte aardappelen 3270130
 77 rundergehaktbal met jus, witte kool à la crème en gekookte aardappelen 9168567

 kip & kalkoen
 78 kip satésaus met sajoer lodeh en nasi goreng 9139115
 79 kipdrumsticks in jus met sperziebonen en gebakken aardappeltjes 3397238
 80 kipfilet met jus, gestoofde witlof naturel en aardappelpuree met tuinkruiden 3397246
 81 kippenbout met bonne femme 3397262
 84 kipkerrie met doperwtjes-worteltjes en gekruide rijst 9168570 

 varkensvlees
 85 gehaktballen in jus, rodekool met appeltjes en gekookte aardappelen 3269795
 86 speklapjes in jus en andijviestamppot met spekjes 3397297
 87 babi pangang met pikante groenten ananas en bami goreng 3397300
 88 varkenshaasstukjes in champignonsaus met spinazie à la crème en gekookte aardappelen 3269760
 89 slavink in jus met sperziebonen en aardappelpuree 9168572
 90 halskarbonade in jus, witlof met spek en gekookte krieltjes 2806681

artikelnummer
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 vis
 91 gebakken zalmfilet met Normandische saus, bladspinazie en aardappelpuree met bieslook 3397335
 92 kibbeling met ravigottesaus, Mexicaanse groenten en  gebakken krieltjes 3397327
 93 Thaise viscurry en witte rijst 9139124
 94 pangafilet in Provençaalse saus met Parijse worteltjes en aardappelpuree 3397351

 vegetarisch
 95 omelet in dragonsaus, tuinbonen met ui en gebakken krieltjes 9139079
 96 tajine van kikkererwten met abrikozen, noten en krieltjes 9139125
 97 volkoren macaronischotel vegetarisch 9168627
 98 vegetarische balletjes in satésaus met tjap tjoy en nasi goreng 3397394
 99 vegetarische balletjes met jus, witlof à la crème en aardappelpuree 9168629
 100 omelet champignon in Provençaalse saus met Parijse worteltjes en aardappelpuree 3397386

 lente en zomer gerechten                                         (beschikbaar van vrijdag 18 maart t/m vrijdag 16 september)

 68 rode linzencurry met witte rijst  9139126
 69 gehaktschotel met aardappel, bloemkool, prei en kerrie 3269620
 70 kabeljauw in paprika-tomatensaus met bloemkool, courgette, wortel en volkorenpasta  9149297

 herfst en winter gerechten                  (beschikbaar van zaterdag 17 september 2022 t/m vrijdag 17 maart 2023)

 68 Hollandse hachee met hutspot 3397173
 69 speklapje met jus en boerenkoolstamppot 9168635
 70 Limburgse stoofschotel met spruitjes en gekookte krieltjes 2121506
 nvt erwtensoep met spekjes 1916203

artikelnummer
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••• bij voorkeur   •• middenweg    • bij uitzondering

      gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout energie- laag in ver- richtlijn eiwitrijk >150 gram
 menu  omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram beperkt zadigd vet diabetes  groenten
 

  rundvlees
 12 rundertartaartje met jus 2805847 470 283 67 1,4 0,5 8,5 1,4 4,4 0,51 ••• ••• ••• ja ja
 13 hachee met rode bietjes 3396312 500  385 93 3,4 1,8 10,4 3,9 4,2 0,73 ••• • • nee ja
 14 rundervink met jus 9149299 500 340 81 2,9  1,2 9,4 1,1 3,6 0,51 ••• • • nee ja
 15 macaroni bolognese 1916130 500 432 103 2,3 0,5 14,7 3,2 5,2 0,68 •• ••• • ja ja
 16 runderstooflapje met jus 3396924 500 353 84 2,6 0,6 10,2 4,0 4,0 0,73 ••• ••• •• nee nee
 17 sucadelapje met jus 3399133 500 346 83 3,6 0,8 7,0 1,8 4,9 0,68 ••• ••• •• ja ja
 18 spaghetti met gehaktballetjes 3396932 500 538 129 4,0 1,1 16,1 2,8 5,7 0,50 •• ••• • nee ja
 19 rundergehaktbal met jus 9168557 500  371 89 3,1 1,0 10,5 2,4 3,9 0,58 ••• •• •• nee ja
 21 Spaanse gehaktballetjes  9149302 500 560 134 6,4 1,6 13,0 2,1 5,1 0,76 •• •• •• nee ja

  kip & kalkoen
 23 kalkoenbiefstukjes in dragonsaus 9149304  500 356 85 2,2 0,7 9,2 1,4 6,2 0,43 ••• ••• ••• ja ja
 24 kipdrumsticks in jus 3396959 500 445 107 4,7 1,2 7,6 1,8 7,6 0,73 •• •• •• ja ja
 25 kipkarbonade met jus 9149306 500 412 98 3,5 1,0 10,0 3,2 6,0 0,54 ••• ••• ••• ja ja
 26 kipfilet in champignonsaus 3269663 445 414 99 4,1 1,2 8,3 1,1 6,1 0,66 ••• •• •• ja ja
 27 kipfilet met jus 3396940 470 353 85 3,5 2,1 8,0 1,1 4,4 0,61 ••• • • ja ja
 28 kippenbout met bonne femme 1930400  500 563 135 6,8 1,7 8,1 1,4 9,4 0,73 •• •• •• ja ja
 29 kip satésaus met sajoer lodeh en nasi goreng 3027112  500 477 114 5,0  2,3 11,2 3,7 5,3 0,74 •• • • nee ja
 30 kipkerrie met doperwtjes-worteltjes 9149308 500 463 112  3,2 2,2 13,9 2,5 5,8 0,50 •• • • ja ja

  varkensvlees
 32 varkensfricandeau in zoete uiencompote  3269744 470 394 92 2,8 0,5 8,7 2,3 6,9 0,64 ••• ••• ••• ja ja
 33 halskarbonade in jus 2806258 495 327 78 2,7 0,7 8,7 1,0 3,9 0,65 ••• ••• ••• ja ja
 34 gehaktballen in jus 3269841 490 416 99 3,8 1,3 11,6 3,7 3,5 0,58 ••• •• • nee nee
 35 speklapjes in jus 3397025 470 450 108 5,8 2,3 8,6 1,0 4,6 0,67 •• • • nee nee
 36 babi pangang met pikante groenten 1959077 500 451 107 2,5 0,6 16,2 6,7 4,2 0,84 •• ••• • nee ja
 37 verse worst met jus 3397033 500 388 93 3,6 0,7 10,5 4,0 3,5 0,85 ••• ••• •• nee nee
 38 varkensschnitzel in champignonsaus 9149312 500 462 111 4,6 1,3 10,6 2,3 5,6 0,79 •• •• •• ja ja
 39 varkenshaasstukjes in champignonsaus 3269809 490 354 85 2,9 2,0 9,0 1,3  4,7 0,52 ••• • • ja ja
 41 slavink in jus met sperziebonen 9168562 500 453 109 6,5  1,8 8,0 1,7 3,7 0,67 •• • • nee ja

voedingswijzer reguliere maaltijden per 100 gram
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      gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout energie- laag in ver- richtlijn eiwitrijk >150 gram
 menu  omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram beperkt zadigd vet diabetes  groenten
 

  rundvlees
 12 rundertartaartje met jus 2805847 470 283 67 1,4 0,5 8,5 1,4 4,4 0,51 ••• ••• ••• ja ja
 13 hachee met rode bietjes 3396312 500  385 93 3,4 1,8 10,4 3,9 4,2 0,73 ••• • • nee ja
 14 rundervink met jus 9149299 500 340 81 2,9  1,2 9,4 1,1 3,6 0,51 ••• • • nee ja
 15 macaroni bolognese 1916130 500 432 103 2,3 0,5 14,7 3,2 5,2 0,68 •• ••• • ja ja
 16 runderstooflapje met jus 3396924 500 353 84 2,6 0,6 10,2 4,0 4,0 0,73 ••• ••• •• nee nee
 17 sucadelapje met jus 3399133 500 346 83 3,6 0,8 7,0 1,8 4,9 0,68 ••• ••• •• ja ja
 18 spaghetti met gehaktballetjes 3396932 500 538 129 4,0 1,1 16,1 2,8 5,7 0,50 •• ••• • nee ja
 19 rundergehaktbal met jus 9168557 500  371 89 3,1 1,0 10,5 2,4 3,9 0,58 ••• •• •• nee ja
 21 Spaanse gehaktballetjes  9149302 500 560 134 6,4 1,6 13,0 2,1 5,1 0,76 •• •• •• nee ja

  kip & kalkoen
 23 kalkoenbiefstukjes in dragonsaus 9149304  500 356 85 2,2 0,7 9,2 1,4 6,2 0,43 ••• ••• ••• ja ja
 24 kipdrumsticks in jus 3396959 500 445 107 4,7 1,2 7,6 1,8 7,6 0,73 •• •• •• ja ja
 25 kipkarbonade met jus 9149306 500 412 98 3,5 1,0 10,0 3,2 6,0 0,54 ••• ••• ••• ja ja
 26 kipfilet in champignonsaus 3269663 445 414 99 4,1 1,2 8,3 1,1 6,1 0,66 ••• •• •• ja ja
 27 kipfilet met jus 3396940 470 353 85 3,5 2,1 8,0 1,1 4,4 0,61 ••• • • ja ja
 28 kippenbout met bonne femme 1930400  500 563 135 6,8 1,7 8,1 1,4 9,4 0,73 •• •• •• ja ja
 29 kip satésaus met sajoer lodeh en nasi goreng 3027112  500 477 114 5,0  2,3 11,2 3,7 5,3 0,74 •• • • nee ja
 30 kipkerrie met doperwtjes-worteltjes 9149308 500 463 112  3,2 2,2 13,9 2,5 5,8 0,50 •• • • ja ja

  varkensvlees
 32 varkensfricandeau in zoete uiencompote  3269744 470 394 92 2,8 0,5 8,7 2,3 6,9 0,64 ••• ••• ••• ja ja
 33 halskarbonade in jus 2806258 495 327 78 2,7 0,7 8,7 1,0 3,9 0,65 ••• ••• ••• ja ja
 34 gehaktballen in jus 3269841 490 416 99 3,8 1,3 11,6 3,7 3,5 0,58 ••• •• • nee nee
 35 speklapjes in jus 3397025 470 450 108 5,8 2,3 8,6 1,0 4,6 0,67 •• • • nee nee
 36 babi pangang met pikante groenten 1959077 500 451 107 2,5 0,6 16,2 6,7 4,2 0,84 •• ••• • nee ja
 37 verse worst met jus 3397033 500 388 93 3,6 0,7 10,5 4,0 3,5 0,85 ••• ••• •• nee nee
 38 varkensschnitzel in champignonsaus 9149312 500 462 111 4,6 1,3 10,6 2,3 5,6 0,79 •• •• •• ja ja
 39 varkenshaasstukjes in champignonsaus 3269809 490 354 85 2,9 2,0 9,0 1,3  4,7 0,52 ••• • • ja ja
 41 slavink in jus met sperziebonen 9168562 500 453 109 6,5  1,8 8,0 1,7 3,7 0,67 •• • • nee ja
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      gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout energie- laag in ver- richtlijn eiwitrijk >150 gram
 menu  omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram beperkt zadigd vet diabetes  groenten
 

  carezzo
 nvt kipsaté met nasi en sajoerboontjes  3397440 350 579 138 5,6 1,8 12,6 5,2 8,6 0,76 ••• •• • ja nee
 nvt boerenkoolstamppot met rookworst  3397467 350 587 141 8,2 2,9 7,6 1,1 8,7 0,85 ••• • • ja nee
 nvt babi pangang met bami en atjar ananas  3397513 350 574 136 4,7 1,1 14,1 6,0 8,9 0,83 ••• ••• • ja nee
 nvt varkenshaas met puree en botergroenten  3397521 350 469 113 4,8 2,3 7,5 1,6 9,0 0,69 ••• • • ja nee
 nvt vegetarische Thaise curryschotel met notenrijst 9139431 350 630 151 6,4 1,9 13,3 2,5 9,9 0,73 •• •• • ja nee
 nvt zoete stoofpot van rundvlees 3397459 350 477 114 4,5 2,3 8,9 3,4 8,9 0,77 ••• • • ja nee

      gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout energie- laag in ver- richtlijn eiwitrijk >150 gram
 menu  omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram beperkt zadigd vet diabetes  groenten
 

  vis
 42 gebakken zalmfilet met Normandische saus 3397041 500 448 107 5,7 0,9 7,5  1,9 5,6 0,63 •• ••• ••• ja ja
 44 pangafilet in Provençaalse saus 3397084 500 380 91 4,0 1,3 8,2 3,1 5,1 0,66 ••• •• •• ja ja
 45 kibbeling met ravigottesaus 3397068 490 511 124 4,9 2,3 11,8  1,9 6,2 0,68 •• • • nee ja
 46 lekkerbekje met ravigottesaus 9139099 500 413 101 4,8 3,4 8,4  1,8 4,9 0,66 •• • • nee ja
 47 fusilli in een romige saus met gerookte zalm 9149114 500 516 125 5,9 3,0 11,8  2,0 5,0 0,78 •• • • nee nee
 48 Thaise viscurry met witte rijst 9139102  490 399  96 2,7 1,3 12,3  2,3 5,3 0,72 ••• •• • ja ja

  vegetarisch
 49 omelet in dragonsaus 2696517 500 415 99 4,6 1,2 9,4 1,6 4,2 0,53 ••• •• •• nee ja
 50 tajine van kikkererwten met abrikozen 9149121 500 614 147 6,9 0,6 14,4 5,6  5,2 0,76 • ••• ••• nee ja
 52 volkoren macaronischotel vegetarisch 1931504  500 444 105 2,0 0,2 15,4 3,9 5,1 0,68 •• ••• ••• nee ja
 53 groenteburger in peterseliesaus 3397106 500 317 75 1,2 0,2 11,1 1,7 3,8 0,91 ••• •• •• ja nee
 54 vegetarische balletjes in satésaus  3397130 500 549 131 5,8 1,1 13,8 4,5 5,3 0,89 •• ••• • nee ja
 55 omelet champignon in Provençaalse saus 3397149 490 358 86 4,1 1,4 8,5 3,0 2,9 0,75 ••• • • nee ja
 57 foe yong hai met atjar tjampoer en bami goreng 9149123  500 489 116 4,4 1,2 13,6 5,9 5,1 0,77 •• ••• • nee ja
 58 pasta in een romige paddenstoelensaus 9149124 500 481 116 3,8 2,0 13,5 1,5 5,1 0,69 •• • • nee ja
 61 vegetarische balletjes met jus 9149127 500 401 97 4,7 1,6 9,2 1,6 3,6 0,79 ••• • • nee nee
 62 vegetarische pangang met pikante groenten 9168564 500 507 121 3,4 0,5 16,3 6,9  5,0 0,87 •• ••• • nee ja

••• bij voorkeur   •• middenweg    • bij uitzondering

voedingswijzer reguliere maaltijden per 100 gram

voedingswijzer eiwitverrijkte maaltijden Carezzo per 100 gram
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      gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout energie- laag in ver- richtlijn eiwitrijk >150 gram
 menu  omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram beperkt zadigd vet diabetes  groenten
 

  carezzo
 nvt kipsaté met nasi en sajoerboontjes  3397440 350 579 138 5,6 1,8 12,6 5,2 8,6 0,76 ••• •• • ja nee
 nvt boerenkoolstamppot met rookworst  3397467 350 587 141 8,2 2,9 7,6 1,1 8,7 0,85 ••• • • ja nee
 nvt babi pangang met bami en atjar ananas  3397513 350 574 136 4,7 1,1 14,1 6,0 8,9 0,83 ••• ••• • ja nee
 nvt varkenshaas met puree en botergroenten  3397521 350 469 113 4,8 2,3 7,5 1,6 9,0 0,69 ••• • • ja nee
 nvt vegetarische Thaise curryschotel met notenrijst 9139431 350 630 151 6,4 1,9 13,3 2,5 9,9 0,73 •• •• • ja nee
 nvt zoete stoofpot van rundvlees 3397459 350 477 114 4,5 2,3 8,9 3,4 8,9 0,77 ••• • • ja nee

      gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout energie- laag in ver- richtlijn eiwitrijk >150 gram
 menu  omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram beperkt zadigd vet diabetes  groenten
 

  vis
 42 gebakken zalmfilet met Normandische saus 3397041 500 448 107 5,7 0,9 7,5  1,9 5,6 0,63 •• ••• ••• ja ja
 44 pangafilet in Provençaalse saus 3397084 500 380 91 4,0 1,3 8,2 3,1 5,1 0,66 ••• •• •• ja ja
 45 kibbeling met ravigottesaus 3397068 490 511 124 4,9 2,3 11,8  1,9 6,2 0,68 •• • • nee ja
 46 lekkerbekje met ravigottesaus 9139099 500 413 101 4,8 3,4 8,4  1,8 4,9 0,66 •• • • nee ja
 47 fusilli in een romige saus met gerookte zalm 9149114 500 516 125 5,9 3,0 11,8  2,0 5,0 0,78 •• • • nee nee
 48 Thaise viscurry met witte rijst 9139102  490 399  96 2,7 1,3 12,3  2,3 5,3 0,72 ••• •• • ja ja

  vegetarisch
 49 omelet in dragonsaus 2696517 500 415 99 4,6 1,2 9,4 1,6 4,2 0,53 ••• •• •• nee ja
 50 tajine van kikkererwten met abrikozen 9149121 500 614 147 6,9 0,6 14,4 5,6  5,2 0,76 • ••• ••• nee ja
 52 volkoren macaronischotel vegetarisch 1931504  500 444 105 2,0 0,2 15,4 3,9 5,1 0,68 •• ••• ••• nee ja
 53 groenteburger in peterseliesaus 3397106 500 317 75 1,2 0,2 11,1 1,7 3,8 0,91 ••• •• •• ja nee
 54 vegetarische balletjes in satésaus  3397130 500 549 131 5,8 1,1 13,8 4,5 5,3 0,89 •• ••• • nee ja
 55 omelet champignon in Provençaalse saus 3397149 490 358 86 4,1 1,4 8,5 3,0 2,9 0,75 ••• • • nee ja
 57 foe yong hai met atjar tjampoer en bami goreng 9149123  500 489 116 4,4 1,2 13,6 5,9 5,1 0,77 •• ••• • nee ja
 58 pasta in een romige paddenstoelensaus 9149124 500 481 116 3,8 2,0 13,5 1,5 5,1 0,69 •• • • nee ja
 61 vegetarische balletjes met jus 9149127 500 401 97 4,7 1,6 9,2 1,6 3,6 0,79 ••• • • nee nee
 62 vegetarische pangang met pikante groenten 9168564 500 507 121 3,4 0,5 16,3 6,9  5,0 0,87 •• ••• • nee ja
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      gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout energie- laag in ver- richtlijn eiwitrijk >150 gram
 menu  omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram beperkt zadigd vet diabetes  groenten
 

  rundvlees
 71 rundertartaartje met jus 2806479 470 284 68 1,4 0,5 8,4 1,3 4,4 0,13 ••• ••• ••• ja ja
 72 runderstooflapje met jus 3397165 500 344 82 2,3 0,5 10,0 3,9 4,3 0,16 ••• ••• •• ja nee
 73 sucadelapje met jus 3397181  500 353 85 3,6 0,8 7,3 1,6 5,0 0,07 ••• ••• •• ja ja
 74 macaroni bolognese 1960423  500 455 108 2,3 0,5 16,1 3,1 5,2 0,20 •• ••• • nee ja
 75 hachee, rode bietjes met zilveruitjes 3397203 500 320 77  2,2 1,9 10,0 3,7 3,5 0,12 ••• • • nee ja
 76 rundervink met mosterdsaus 3270130 490 410 99  4,3 2,1 9,8 1,8 4,3 0,11 ••• • • nee ja
 77 rundergehaktbal met jus 9168567 500 400 95 3,9 1,6 10,1 2,1 4,2 0,05 ••• • • ja ja
 

  kip & kalkoen
 78 kip satésaus met sajoer lodeh en nasi goreng 9139115  500 459 110 5,2 2,3 9,4 3,7 5,7 0,21 •• • • ja ja
 79 kipdrumsticks in jus  3397238 500 444 106 4,7 1,2 7,5 1,6 7,8 0,18 •• ••• ••• ja ja
 80 kipfilet met jus 3397246 470 351 85 3,7 2,1 7,7 0,8 4,3 0,07 ••• • • ja ja
 81 kippenbout met bonne femme 3397262  500 559 134 6,7 1,7 8,1 1,3 9,4 0,17 •• •• •• ja ja
 82 kalkoenrollade in jus met preistamppot 9168568 500 312 74 1,4 0,2 9,3 1,7 5,5 0,24 ••• ••• •• ja nee
 83 macaroni met kip, spek, prei en champignon 9168569  500 532 127 4,6 1,9 13,3 1,3 7,5 0,24 •• • • ja nee
 84 kipkerrie met doperwtjes-worteltjes 9168570 500 462 111 3,3 2,2 13,7 2,4 5,7 0,12 •• • • ja ja
 

  varkensvlees
 85 gehaktballen in jus 3269795 490 408 97 3,4 1,3 11,4 3,7 4,1 0,13 ••• •• • nee nee
 86 speklapjes in jus 3397297 470 448 107 5,8 2,3 8,4 0,9 4,6 0,21 •• • • nee nee
 87 babi pangang met pikante groenten 3397300 500 416 99 2,4 0,5 14,2 6,8 4,5 0,16 ••• ••• • nee ja
 88 varkenshaasstukjes in champignonsaus 3269760 490 358 86 3,1 2,1 8,9 1,2 4,7 0,15 ••• • • ja ja
 89 slavink in jus met sperziebonen 9168572 500 419 101 5,7 1,7 7,7 1,6 3,7 0,15 •• • • nee ja
 90 halskarbonade in jus 2806681 495 378 90 4,0 1,1 8,6 0,8 4,3 0,11 ••• •• •• nee ja

 
  vis

 91 gebakken zalmfilet met Normandische saus 3397335 500 434 104 5,6 0,9 7,1 1,6 5,5 0,18 •• ••• ••• ja ja
 92 kibbeling met ravigottesaus 3397327 500 513 124 4,9 2,2 12,0 1,7 6,1 0,27 •• • • nee ja
 93 Thaise viscurry en witte rijst 9139124 490 396 95 2,8 1,4 12,0 2,1 5,1 0,18 ••• • • ja ja
 94 pangafilet in Provençaalse saus 3397351 500 373 90 4,0 1,3 7,8 2,7 5,1 0,21 ••• • • ja ja
 

  vegetarisch
 95 omelet in dragonsaus 9139079 500 413 99 4,6 1,2 9,3 1,4 4,1 0,12 ••• •• •• nee ja
 96 tajine van kikkererwten 9139125 500 480 114 3,6 0,4 14,7 5,4 4,4 0,19 •• ••• ••• nee ja
 97 volkoren macaronischotel vegetarisch 9168627  500 428 102 1,1 0,1 17,4 4,7 4,4 0,11 •• ••• ••• nee nee
 98 vegetarische balletjes in satésaus 3397394  500 516 123 5,1 1,0 13,9 4,6 4,6 0,25 •• ••• • nee ja
 99 vegetarische balletjes met jus 9168629 500 413 100 4,9 1,6 10,0 1,4 3,0 0,15 ••• • • nee ja
 100 omelet champignon in Provençaalse saus 3397386 500 360 86 4,1 1,4 8,6 2,9 2,9 0,27 ••• • • nee ja

voedingswijzer zoutarme maaltijden per 100 gram

••• bij voorkeur   •• middenweg    • bij uitzondering
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      gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout energie- laag in ver- richtlijn eiwitrijk >150 gram
 menu  omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram beperkt zadigd vet diabetes  groenten
 

  rundvlees
 71 rundertartaartje met jus 2806479 470 284 68 1,4 0,5 8,4 1,3 4,4 0,13 ••• ••• ••• ja ja
 72 runderstooflapje met jus 3397165 500 344 82 2,3 0,5 10,0 3,9 4,3 0,16 ••• ••• •• ja nee
 73 sucadelapje met jus 3397181  500 353 85 3,6 0,8 7,3 1,6 5,0 0,07 ••• ••• •• ja ja
 74 macaroni bolognese 1960423  500 455 108 2,3 0,5 16,1 3,1 5,2 0,20 •• ••• • nee ja
 75 hachee, rode bietjes met zilveruitjes 3397203 500 320 77  2,2 1,9 10,0 3,7 3,5 0,12 ••• • • nee ja
 76 rundervink met mosterdsaus 3270130 490 410 99  4,3 2,1 9,8 1,8 4,3 0,11 ••• • • nee ja
 77 rundergehaktbal met jus 9168567 500 400 95 3,9 1,6 10,1 2,1 4,2 0,05 ••• • • ja ja
 

  kip & kalkoen
 78 kip satésaus met sajoer lodeh en nasi goreng 9139115  500 459 110 5,2 2,3 9,4 3,7 5,7 0,21 •• • • ja ja
 79 kipdrumsticks in jus  3397238 500 444 106 4,7 1,2 7,5 1,6 7,8 0,18 •• ••• ••• ja ja
 80 kipfilet met jus 3397246 470 351 85 3,7 2,1 7,7 0,8 4,3 0,07 ••• • • ja ja
 81 kippenbout met bonne femme 3397262  500 559 134 6,7 1,7 8,1 1,3 9,4 0,17 •• •• •• ja ja
 82 kalkoenrollade in jus met preistamppot 9168568 500 312 74 1,4 0,2 9,3 1,7 5,5 0,24 ••• ••• •• ja nee
 83 macaroni met kip, spek, prei en champignon 9168569  500 532 127 4,6 1,9 13,3 1,3 7,5 0,24 •• • • ja nee
 84 kipkerrie met doperwtjes-worteltjes 9168570 500 462 111 3,3 2,2 13,7 2,4 5,7 0,12 •• • • ja ja
 

  varkensvlees
 85 gehaktballen in jus 3269795 490 408 97 3,4 1,3 11,4 3,7 4,1 0,13 ••• •• • nee nee
 86 speklapjes in jus 3397297 470 448 107 5,8 2,3 8,4 0,9 4,6 0,21 •• • • nee nee
 87 babi pangang met pikante groenten 3397300 500 416 99 2,4 0,5 14,2 6,8 4,5 0,16 ••• ••• • nee ja
 88 varkenshaasstukjes in champignonsaus 3269760 490 358 86 3,1 2,1 8,9 1,2 4,7 0,15 ••• • • ja ja
 89 slavink in jus met sperziebonen 9168572 500 419 101 5,7 1,7 7,7 1,6 3,7 0,15 •• • • nee ja
 90 halskarbonade in jus 2806681 495 378 90 4,0 1,1 8,6 0,8 4,3 0,11 ••• •• •• nee ja

 
  vis

 91 gebakken zalmfilet met Normandische saus 3397335 500 434 104 5,6 0,9 7,1 1,6 5,5 0,18 •• ••• ••• ja ja
 92 kibbeling met ravigottesaus 3397327 500 513 124 4,9 2,2 12,0 1,7 6,1 0,27 •• • • nee ja
 93 Thaise viscurry en witte rijst 9139124 490 396 95 2,8 1,4 12,0 2,1 5,1 0,18 ••• • • ja ja
 94 pangafilet in Provençaalse saus 3397351 500 373 90 4,0 1,3 7,8 2,7 5,1 0,21 ••• • • ja ja
 

  vegetarisch
 95 omelet in dragonsaus 9139079 500 413 99 4,6 1,2 9,3 1,4 4,1 0,12 ••• •• •• nee ja
 96 tajine van kikkererwten 9139125 500 480 114 3,6 0,4 14,7 5,4 4,4 0,19 •• ••• ••• nee ja
 97 volkoren macaronischotel vegetarisch 9168627  500 428 102 1,1 0,1 17,4 4,7 4,4 0,11 •• ••• ••• nee nee
 98 vegetarische balletjes in satésaus 3397394  500 516 123 5,1 1,0 13,9 4,6 4,6 0,25 •• ••• • nee ja
 99 vegetarische balletjes met jus 9168629 500 413 100 4,9 1,6 10,0 1,4 3,0 0,15 ••• • • nee ja
 100 omelet champignon in Provençaalse saus 3397386 500 360 86 4,1 1,4 8,6 2,9 2,9 0,27 ••• • • nee ja
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Els:
“Ik bestel al jaren bij

SPAR. De boodschappen
worden keurig in m'n 

koelkast gelegd en het
is altijd gezellig om een  
praatje te maken met  

de bezorger.”

Jacky:
“Mijn vader woont sinds kort 

alleen en zelf koken heeft hij nooit 
 gedaan. Om ervoor te zorgen dat hij 

toch goed eet, bestel ik online maal tijden 
via de maaltijdservice Eet smakelijk! 
Die  worden bij hem thuis geleverd  

zodat hij toch iedere dag iets lekkers te 
eten heeft. Ook andere  boodschappen 

bestel ik online voor hem.  
Hartstikke handig!”

kijk op de website voor de bestelmogelijkheden bij jou in de buurt

bestel online je boodschappen 
en Eet smakelijk! maaltijden  
    en laat het door je vertrouwde 
                        SPAR bezorgen 

www.spar.nl/eetsmakelijk
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je vindt het bij SPAR

     gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout
 menu omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram
 

 soepen
 nvt groentesoep met balletjes 1933957 200 96 23 0,6 0,2 1,7 0,7 2,5 0,85
 nvt kippensoep met vermicelli 1916122 200 100 24 0,5 0,1 1,7 0,2 3,2 0,84
 nvt runderbouillon 1933973 200 31 7 0,1 0,0 0,6 0,3 1,0 0,85
 nvt tomatensoep met balletjes  1934007 200 197 47 1,3 0,7 6,5 2,7 2,1 0,83
 nvt koninginnesoep met kip 1989197 200 293 73 5,1 4,6 4,0 1,5 1,7 0,82
 nvt paddenstoelensoep vegetarisch 2696797 200 275 69 4,9 4,4 4,2 1,0 1,1 0,86
 

 zoutarme soepen
 nvt groentesoep met balletjes 1934171 200 95 23 0,6 0,2 1,6 0,6 2,6 0,28
 nvt kippensoep met vermicelli 1934198 200 94 22 0,4 0,1 1,6 0,1 3,0 0,26
 nvt tomatensoep met balletjes  1934260 200 192 46 1,1 0,7 6,4 2,7 2,2 0,30
 nvt koninginnesoep met kip 1989219 200 281 70 4,8 4,3  3,9 1,4 1,8 0,23
  

 maaltijdsoepen
 nvt Noordzee vissoep 9149132 350 274 67 2,5 1,7 4,8 2,5 5,2 0,83
 nvt Chinese tomatensoep 9149134 350 230 55 1,1 0,4 7,4 5,3 3,3 0,85
 nvt rijkelijk gevulde groentesoep 9149135 350 87 21 0,4 0,1 1,2 1,1 2,4 0,84
 
 bijgerechten
 nvt advocaatvla 9150555 150 435 103 3,4 2,1 15,0 11,3 3,2 0,14
 nvt stoofpeertjes 2807645 150 319 75 0,1 0,0 17,6 14,5 0,2 0,00
 nvt witte kool-kerriesalade 2921545 125 269 64 1,5 0,2 10,1 8,9 1,3 0,31
 nvt komkommersalade 2807564 125 250 60 2,4 0,3 8,5 7,1 0,5 0,31
 nvt appelmoes 9168654 100 260 61 0,1 0,1 14,0 14,0 0,5 0,00
 nvt bulgur salade met maïs, venkel en quinoa 9168655 175 565 135 4,1 0,5 18,6 2,3 4,0 0,69
 nvt pastasalade met zongedroogde tomaat 9168656 175 842 201 9,6 1,2 22,7 2,5 5,1 0,94
 nvt parelcouscous salade 9168657 175 953 230 12,8 1,4 24,4 2,6 4,4 0,82
 nvt linzensalade met waspeen 9168658 175 643 154 5,6 0,6 15,3 1,4 7,6 0,73
 nvt sojabonen salade met tarwe 9168659 175 730 174 6,1 0,7 18,9 4,0 8,7 0,85
 nvt appel rozijnen compote 2121573 150 314 74 0,4 0,2 16,6 14,9 0,4 0,03

voedingswijzer bijgerechten per 100 gram
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     gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout
 menu omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram
 

 reguliere maaltijden
 5 lasagne bolognese 9149136 550 451 108 5,0 0,7 12,2 3,5 3,6 0,64
 6 rode linzencurry met witte rijst  9139106  500 525 125 3,7 2,6 17,5 1,4 4,7 0,55
 7 gehaktschotel met aardappel 3269612 500 464 111  5,9 2,5 8,4 2,1 5,1 0,74
 9 kabeljauw in paprika-tomatensaus 9149138  500 429 102 2,8 0,8 12,1 2,4 6,2 0,47
 10 beef teriyaki met groenten 9149139 500 511 122 2,9 0,5 16,7 5,5 5,6 0,76
 11 kiproti met sperzieboontjes 9149140 500 382 92 2,7 0,6 10,4 2,2  5,4 0,63
  

 zoutarme maaltijden
 68 rode linzencurry met witte rijst  9139126  500 502 120 3,6 2,5 16,7 1,2 4,3 0,16
 69 gehaktschotel met aardappel 3269620 500 40 98 4,8 1,8 8,3 2,1 4,2 0,26
 70 kabeljauw in paprika-tomatensaus 9149297 500 428 102 2,8 0,8 12,2 2,5  6,1 0,13

     gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout
 menu omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram
 

 reguliere maaltijden
 5 Hollandse hachee met hutspot 3396339 480 406 98 4,0 2,2 10,3 2,5 4,1 0,84
 6 speklapje met jus 9168632 500 489 118 7,2 3,9 8,7 1,0 4,0 0,80
 7 rookworst met jus 3396983 470 512 123 7,4 2,8 8,3 1,2 5,1 0,85
 8 rundersaucijs met jus 3396320 500 420 102 4,7 3,4 9,5 1,1 3,7 0,79
 9 verse worst met jus en hutspot 9149294 500 406 98 4,6 2,6 9,9 1,7 3,3 0,80
 10 Limburgse stoofschotel 2696118 495 380 91 2,4 0,8 10,3 3,1 6,1 0,69
 nvt erwtensoep met spekjes en worst 1960946 200 446 106 3,2 1,3 12,4 1,8 6,2 0,87
  

 zoutarme maaltijden
 68 Hollandse hachee met hutspot 3397173 500 374 90 3,5 2,4 10,1 2,2 3,7 0,24
 69 speklapje met jus 9168635 500 489 119 7,2 3,9 8,6 1,0 3,9 0,10
 70 Limburgse stoofschotel met spruitjes 2121506 495 329 78 1,7 0,5 10,8 3,0 4,1 0,12
 nvt erwtensoep met spekjes 1916203 200 365 87 1,0 0,4 13,2 1,7 5,5 0,26

voedingswijzer lente en zomer gerechten per 100 gram

voedingswijzer herfst en winter gerechten per 100 gram
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     gewicht energie energie vet verz vet koolhydr. suikers eiwit zout
 menu omschrijving art. nr gram kj kcal gram gram gram gram gram gram
 

 wisselmenu Pasen reguliere maaltijden
 2 gesmoorde victoriabaars 9127131 500 373 90 4,2 1,4 6,8 1,7 5,2 0,53
 3 gegrilde vega stukjes 9127132 500 608 145  5,8 1,8 15,7 2,7 6,2 0,72
 4 beenham in honing-mosterdsaus 9168637 500

 zoutarme maaltijden
 65 gesmoorde victoriabaars 9127141 500 372 90 4,3 1,5 6,7 1,5  5,1 0,13
 66 gegrilde vega stukjes 9127142 500 595 142 5,4 1,6 16,2 2,6 6,0 0,28
 67 beenham in honing-mosterdsaus 9168644 500 472 114 4,3 2,6 11,6 2,7  5,5 0,25
 

 wisselmenu asperge reguliere maaltijden
 1 asperges hollandaise met krieltjes  9149080 450 334 80 4,1 2,2 8,4 1,2 1,7 0,53
 4 zalmfiletstukjes in hollandaisesaus 9127136 500 531 128 7,7 3,4 8,4 1,5 5,4 0,71

 zoutarme maaltijden
 64 asperges hollandaise met krieltjes  9149317 450 334 81 4,1 2,3 8,4 1,1 1,6 0,12
 67 zalmfiletstukjes in hollandaisesaus 9127145 500 518 125  7,3 3,5 8,4 1,3 5,3 0,21
 

 wisselmenu wild reguliere maaltijden
 1 hazenpeper, spruitjes met spek 9139096 500 409 98 2,9 0,8 10,6 4,0 5,9 0,67
 2 hertensucade in jus 9139098 500 332 79 2,2 1,1 8,8 4,1 4,9 0,85
 3 hertenstoverij met paddenstoelen 9139100 500 358 86 2,7 0,6 9,1 3,1 5,1 0,87

 zoutarme maaltijden
 64 hazenpeper, spruitjes met spek  9139110 500 375 90 2,3 0,5 10,4 3,9 5,3 0,30
 65 hertensucade in jus 9139112 500 332 79 2,2 1,1 8,8 4,1 5,0 0,29
 66 hertenstoverij met paddenstoelen 9139114 500 345 83 2,5 0,6 9,1 3,1 4,6 0,27
 

 wisselmenu Kerst reguliere maaltijden
 1 trio van kabeljauw, gamba’s en zalm 9139101 500 430 104 4,9 2,1 8,5 1,5 5,1 0,56
 2 gevulde hoenderfilet 9139103 500 394 94 4,4 1,1 ,9 1,4 4,7 0,79
 3 varkenshaas in paddenstoelen-truffelsaus 9139105 500 347 84 3,1 1,4 8,5 2,1 4,6 0,66

 zoutarme maaltijden
 64 trio van kabeljauw, gamba’s en zalm 9139116 500 431 104 4,9 2,2 8,5 1,5  5,1 0,18
 65 gevulde hoenderfilet 9139118 500 390  93 4,4 1,1 7,8 1,3 4,6 0,26
 66 varkenshaas in paddenstoelen-truffelsaus 9139119 500 347 83 3,0 1,4 8,5 2,1  4,6 0,20

voedingswijzer wisselmenu’s per 100 gram
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