
Beste inwoner van Barneveld en omgeving, 
 
In deze roerige en onzekere tijd is het meer dan ooit van belang om op een verantwoorde wijze naar 
elkaar om te zien. Mensen durven de straat niet meer op, boodschappen worden thuis geleverd en 
het sociale contact verminderd. Wij als team van De Elstar Catering en Gewoon & Lekker willen u 
graag tegemoet komen door vanuit onze passie voor gezond en lekker eten maaltijden aan te bieden 
en te bezorgen. Deze maaltijden kunt u verkrijgen bij De Maaltijdbus. 
 
Assortiment: 
Van vers bereide 1-persoons maaltijden en soepen tot fruit, zuivel en brood. Het assortiment is 
veelzijdig en compleet. Kijk voor het totale assortiment op www.gewoonenlekker.nl  
De maaltijden worden dagvers/diepvries geleverd en zijn 2/21 dagen houdbaar. 
 
Hoe kom ik aan mijn lekkere maaltijd? 
U plaatst uw bestelling via bestellen@gewoonenlekker.nl of telefonisch via 0342-421006 en wij 
bezorgen uw bestelling binnen 24 uur. 
 

Acties 
 

1. Bij elke besteding van € 10,- euro ontvangen klanten een sticker. Bij inlevering van een volle 

spaarkaart in het barbecuerestaurant Gewoon & Lekker kunnen vier personen gratis 

genieten van een hoofdgerecht.  

2. Als extraatje in deze tijd geven we elke honderdste maaltijd gratis weg aan iemand die dit 

hard nodig heeft. Dat kan een mindervalide buurvrouw zijn, als ook een minder bedeeld 

familielid of gewoon iemand die het verdiend. Als mensen zelf een goede suggestie hebben 

kan dat op het bestelformulier worden aangegeven. 

 

Tot slot: heeft u vragen of suggesties? Laat het ons vooral weten via bestellen@gewoonenlekker.nl 
of 0342-421006. We wensen u naast smakelijke eetmomenten al het goede toe in deze tijd. Zorg 
goed voor uzelf en voor de ander binnen de gestelde grenzen vanuit de overheid en het RIVM. 
 
Een hartelijke groet, 
 
Het team van De Elstar Catering en Gewoon & Lekker 
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Soepen Aantal porties  500 ml Totaalbedrag 

Boerengroentesoep ……….. € 2,50 …………. 

Romige tomatensoep ……….. € 2,50 ………….  

Champignonsoep (vegetarisch) ……….. € 2,50 …………. 

   1000 ml  

 Erwtensoep ……….. € 5,00 …………. 
 

Aardappels / rijst / pasta Aantal porties  600 gram …………. 

Gebakken krieltjes naturel ……….. € 2,00 …………. 

Gebakken krieltjes met bistrokruiden ……….. € 2,00 …………. 

Gekookte krieltjes naturel ……….. € 2,00 …………. 

Gekookte aardappels naturel ……….. € 2,00 …………. 

Gevulde gele rijst ……….. € 2,00 …………. 

Witte rijst ……….. € 2,00 …………. 

Nasi Goreng (vegetarisch) ……….. € 3,50 …………. 

Bami Goreng (vegetarisch) ……….. € 3,50 …………. 
 

Gekookte groentes Aantal porties  400 gram  

Broccoli ……….. € 2,75 …………. 

Wortels ……….. € 2,75 …………. 

Bloemkool ……….. € 2,75 …………. 

Rode kool met appeltjes ……….. € 1,75 …………. 
 

Stamppotten Aantal porties  950 gram  

Boerenkool ……….. € 5,50 …………. 

Hutspot ……….. € 5,50 …………. 

Zuurkool ……….. € 5,50 …………. 
 

Vlees/visgerechten 200 gram vlees/150 gram saus Aantal porties  350 gram  

Hollandse kiphaasjes in pindasaus ……….. € 4,00 …………. 

Hollandse kiphaasjes in vruchtensaus ……….. € 4,00 …………. 

Hollandse kipfilet met kerriesaus ……….. € 4,00 …………. 

Hollandse kipfilet met mosterdsaus ……….. € 4,00 …………. 

Varkenshaas in champignonsaus ……….. € 4,50 …………. 

Varkenshaas in pepersaus ……….. € 4,50 …………. 

Hachee ……….. € 4,50 …………. 

Rundersaucijzen in de jus ……….. € 4,50 …………. 

Runderlapjes in de jus ……….. € 5,00 …………. 

Rundvleesstoofpotje ……….. € 5,00 …………. 

Zalmstukjes teriyaki ……….. € 6,00 …………. 

Zalmstukjes in Hollandaisesaus ……….. € 6,00 …………. 

Hele Rookworst  ……….. € 2,00 p.st. ………….. 

Huisgemaakte gehaktballetjes in de jus (8x35 gr) ……….. € 4,50 …………. 

Huisgemaakte gehaktballetjes in pindasaus (8x35 gr) ……….. € 4,50 …………. 

Huisgemaakte gehaktbal in de jus (2x150 gr) ……….. € 4,50 …………. 



1-persoons maaltijden met vlees Aantal porties  600 gram …………. 

Gevulde macaronischotel ……….. € 4,50 …………. 

Spaghetti Bolognese ……….. € 4,50 …………. 

Rijst met chili con carne ……….. € 4,50 …………. 

Pasta carbonara ……….. € 4,50 …………. 
 

Fruit Aantal porties  per 10 stuks  

Elstar appels ……….. € 4,90 …………. 

Fuji appels ……….. € 6,40 …………. 

Golden Delicious appels ……….. € 5,40 …………. 

Granny Smith appels ……….. € 5,40 …………. 

Jonagolf appels ……….. € 4,40 …………. 

Pink Lady appels ……….. € 6,40 …………. 

Bananen ……….. € 4,90 …………. 

Kiwi's ……….. € 3,40 …………. 

Mandarijnen ……….. € 3,90 …………. 

Peren ……….. € 4,40 …………. 

Sinaasappels ……….. € 4,40 …………. 
 

Vers sap           Aantal  per liter  

Vers geperste jus d’orange ……….. € 4,50 …………. 
 

Zuivel           Aantal   per liter  

Melk ……….. € 1,95 …………. 

Yoghurt ……….. € 2,25 …………. 

Vanille vla ……….. € 2,25 …………. 
 

Brood van Bakker van der Veer           Aantal   per stuk …………. 

Fijn volkoren ……….. € 2,70 …………. 

Tijgerwit hoog ……….. € 2,70 …………. 

Waldkorn ……….. € 3,00 …………. 

Witte bol, per 6 verpakt ……….. € 2,70 …………. 

Rozijnenbol, per 6 verpakt ……….. € 3,00 …………. 

 
TOTAALBEDRAG   € …………. 

 

  Contactgegevens: 
  Naam: 
  Adres:       
  Telefoonnummer:   
 

  Suggestie voor gratis maaltijd? 
  Naam: 
  Adres:  
 

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief via http://www.gewoonenlekker.nl/nieuwsbrief
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