Ruime keuze in maaltijden, voor- en nagerechten
Ook dieetmaaltijden te bestellen
Gratis dieetadvies
Eenvoudig te bestellen
Gratis thuisbezorgd
Geen verplichtingen

Meer weten of bestellen?
Bel ActiVite: 071- 5161415 of ga naar
www.ActiVite.nl

Artikel nummer 64425. Druk- en zetfouten voorbehouden. Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - omwille van het milieu.

Waarom
apetito?

Met zorg bereid.

Voordelig proeven

Probeer
actie!

Slechts
€3,99 per
maaltijd
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2
Proefpakket

Proefpakket

standaard
Maak voordelig kennis
Wij bezorgen heerlijke vriesverse maaltijden aan huis. Ideaal voor
als je zelf niet meer kunt of wilt koken. Ook wanneer je tijdelijk niet
in staat bent een maaltijd te bereiden, is onze maaltijdservice de
perfecte oplossing.
Je kunt kiezen uit een ruim aanbod, van de traditionele Hollandse
keuken tot aan oosterse, mediterrane en vegetarische gerechten.
En ben je gebonden aan een dieet? Ook dan is er volop keuze.
Maak nu zeer voordelig kennis met onze maaltijdservice!
Wij hebben speciaal voor jou 4 verschillende proefpakketten
met 5 heerlijke maaltijden samengesteld.

• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel met rundergehakt
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met
groenten en gebakken aardappelen

glutenvrij
• Rundergehaktbal in jus met rode bieten en gebakken aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten en
gebakken aardappelen
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Stukjes kippenvlees in kerriesaus met doperwten en rijst
• Speklapje in jus met appelcompote en gestampte aardappelen

Art.nr. 93979

3

Art.nr. 93972

4
Proefpakket

natriumarm
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Spaghetti bolognese met rundergehakt
• Kipstukjes in kerriesaus met broccoli en rijst
• Kipfilet in jus met spinazie en aardappelen
• Varkensfilet in champignonsaus met vergeten groenten
en gebakken aardappelen
Art.nr. 93996

Proefpakket

vegetarisch
• Foe yong hai met groenterijst
• Spinaziestamppot met kaas en pijnboompitten
• Pastaschotel met tortellini gevuld met ricotta
• Vegetarisch filetlapje in stroganoffsaus met sperziebonen
en gebakken aardappelschijfjes
• Bloemkoolrijst met rode linzensaus met groenten
Art.nr. 93669

rlijke
5 hee ijden
t
maal 19,95
€
voor

