
BESTELLIJST  2021   
    
Mat Thiesen Catering  
Kapelaan Nausstraat 13  
5987 AR Egchel  
077-3075276  
www.mat-thiesen.nl    
info@mat-thiesen.nl  
 

SOEPEN  (1 liter soep is voor 4 personen) Prijs Eenheid    Aantal Totaal 

Licht gebonden Vergeten groenten soep met spekjes € 10,50 liter   

Dubbel getrokken bouillon met groenten €   8,50 liter   

Gebonden champignonsoep                                                      €   8,50 liter   

Tomaten crème soep met balletjes                                 €   8,50 liter   

  

HOOFDGERECHTEN ( 1 kg  is voor 3-4 personen) 

 

Prijs 

 

Eenheid 

      

  Aantal 

 

Totaal 

Varkenshaasje in champignonroomsaus €   8,75 600 gram   

Varkenshaasje in champignonroomsaus € 13,75 1 kilo   

Italiaanse varkenspoulet, tomaat, ui, paprika, knoflook          €   8,50 600 gram   

Italiaanse varkenspoulet, tomaat, ui, paprika, knoflook          € 12,75  1 kilo   

Kippoulet in kruiden paprika roomsaus                               €   8,50 600 gram   

Kippoulet in kruiden paprika roomsaus                               € 12,75 1 kilo   

Runderpoulet op Limburgse wijze € 10,00 600 gram   

Runderpoulet op Limburgse wijze € 14,75 1 kilo   

Rundersukade gesneden, sousvide gegaard in rode wijn jus € 12,00 600 gram   

Rundersukade gesneden, sousvide gegaard in rode wijn jus € 21,75 1 kilo   

Gehaktballetjes in tomatensaus €   8,50 600 gram   

Gehaktballetjes in tomatensaus € 12,75 1 kilo   

Vegetarisch stoofpotje met champignons en courgette €   7,75 600 gram   

Kippoulet in champignonroomsaus €   8,50 600 gram   

Kippoulet in champignonroomsaus € 12,75 1 kilo    

Beenham gesneden met mosterdsaus € 12,50 600 gram   

Beenham gesneden met mosterdsaus € 18,50 1 kilo   

Gekaramelliseerde bospeen met sinaasappel en roomboter €   4,50 500 gram   

  

  NAGERECHTEN (1 liter is voor 4-5 personen)                     Prijs          Eenheid        Aantal             Totaal 

Chocolademousse niet af gegarneerd € 12,50 liter   

Vanille karamel mousse (topper) € 12,50 liter   

Luchtige mango/passievruchten kwarkmousse € 12,50 liter   

Aardbeien mousse niet af gegarneerd € 12,50 liter   

     

 TOTAAL TE BETALEN:     

 
Indien uw bestelling op dinsdag voor 20.00 uur bij ons binnen is wordt dit  op zaterdag bezorgd, afhalen kan in 
overleg. 
Alle gerechten worden vers bereid en zijn geschikt om in te vriezen. De soep is houdbaar en zit in glazen pot.  
     
Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer: 
Emailadres:  
We verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag na bezorging over te maken op onze bankrekening  
NL92 RABO 0103752218 onder vermelding van uw naam en adres. 

http://www.mat-thiesen.nl/
mailto:info@mat-thiesen.nl

