Slijkwellsestraat 6A 5325 KB Well/Ammerzoden
tel 073-5991111 fax 073-5992020
info@jebe.nl

Kerst & oudjaar
Heeft u geen zin om uren in de keuken te staan ?
Met onze heerlijke gerechten zet u eenvoudig iets lekkers op tafel.
Onze salades zijn opgemaakt met heerlijke verse producten en de vlees en aardappelgerechten zijn
makkelijk thuis op te warmen.

Salades:
R undvleessalade JéBé:

Rundvleessalade met een rijk garnituur van Achterham, Rosbief, Coburgerham en paté. Verder
gevulde eieren, diverse soorten rauwkost, meloen, ananas, asperges etc.
€ 6,95 pp

Ham -prei salade JéBé

Huisgemaakte Hamprei salade een garnituur van Achterham, rosbief
Coburgerham en paté. Verder gevulde eieren, diverse soorten rauwkost, meloen, ananas,
asperges etc.
.
€ 6,95 pp

Luxe zalm salade

Huisgemaakte zalmsalade van verse zalm,
Makreel, gerookte zalm, gerookte forelfilet en garnalen.
Verder met garnituur van gevulde eieren, rauwkost, asperges etc.

Hors d’oeuvre;

Rundvleessalade rijkelijk gegarneerd en met een ruime sortering
vis en vlees van bovenstaande schotels
Diverse soorten stokbrood
Schaaltje huisgemaakte kruidenboter 100 gram

€ 10,95 pp
€ 12,95 pp
€ 2,50 per stuk
€ 2,00 pr stuk

Warme gerechten:
Oriëntaalse Kip;
kip in zoetzure saus met zuidvruchten en groenten
Saté
Kipsaté (los vlees) in zoet licht pikante satésaus
Boeuff Stroganoff
Rundvlees in Stroganoff saus met grof garnituur
Boeuff Bourguignon
Rundvlees in rode wijnsaus, champignons, wortel en ui
Varkenshaasmedaillons
- in champignonroomsaus
- in pepersaus
- “Zingara” met een saus van ham, champignons,
witte wijn en tuinkruiden
Notenham, circa 1-1,5 kg
Met een bakje heerlijke honing –mosterdsaus

€ 14,50 per kilo

Aardappelgratin Naturel
Aardappelgratin met bosui en zongedroogde tomaat

€ 5,95 per bak
€ 6,95 per bak

Quiche met groenten
Quiche met spek en ui
Quiche met Verse Zalm en spinazie

€ 6,95 per bak
€ 7,50 per bak
€ 9,50 per bak

€ 15,50 per kilo
€ 17.50 per kilo
€ 17,50 per kilo
€ 16,50 per kilo
€ 16,50 per kilo
€ 17,50 per kilo
€ 19,95 per Kilo

Heeft u nog een ander gerecht in gedachten, vraag er gerust naar.
Vlees gaat per kilo, hiervan kunt u met 3-4 personen van eten.
Gratin & Quiche gaan per bak á 1 kilo, hiervan kunt u met 3-4 personen van eten.

Afhaaltijden:
Maandag 24 december 15-16 uur
Woensdag 26 december 11-12 uur
Maandag 31 December 14-15 uur
U kunt bij ons uitsluitend contant betalen, pinnen is niet mogelijk!
U kunt uw bestelling per mail doorgeven info@jebe.nl of u bestelling doorbellen 073-5991111
Bestellingen kunnen t/m 21 December doorgegeven worden.

