
         We draaien de rollen gewoon weer om! 

Je kunt vanaf nu weer genieten van de heerlijke 
gerechten van

     Boer Goossens & Toute la Cuisine

                                Bij je thuis.

We bereiden de gerechten helemaal voor zodat je 
ze thuis alleen nog maar warm hoeft te maken in de 
oven       of in een pan met heet water. 

Op je gemak genieten van je voorgerecht terwijl je 
hoofdgerecht warm wordt. 

En om het af te sluiten natuurlijk nog een lekker 
nagerecht. 

Met onze duidelijke beschrijving kan het niet mis 
gaan! 

Lunchgerechten
Bestellen dagelijks tussen       
Afhalen dagelijks tussen         

Dinergerechten
Bestellen dagelijks tussen      
Afhalen dagelijks tussen        

Bezorgen in Den Dungen, Maaskantje, 
Sint-Michielsgestel, Den Bosch Zuid & Baseldonk bij 

 bestellingen vanaf €50. 
  De bezorgtijden zijn in overleg. 

                         Info@Boergoossens.nl
              Telefonisch bestellen vanaf 10:00 uur

                          073- 5941291

 

LUNCH

Tussen 12:00 uur en 16:00 uur

Broodje van de Dungense molenbakker met
CARPACCIO     
Truffeldressing | pijnboompitjes | rucola | 
parmezaanse kaas
SUPPLEMENT EENDENLEVER    

GEROOKTE ZALM    
Roomkaas | rode ui | sla | kerriemayonaise 

OUDE KAAS     
Mosterd mayo | komkommer | rucola
 
CLUBSANDWICH KIP    
Scharrelkip | tomaat | ei | bacon | kaas | mayonaise

CLUBSANDWICH ZALM   

Zalm | kruidenkaas | tomaat | sla | mayonaise

SALADES

GEROOKTE ZALM    
Gerookte zalm | rode ui | kerrie mayonaise 

CARPACCIO    
Salade | truffeldressing | pijnboompitjes | rucola | 
parmezaanse kaas
SUPPLEMENT EENDENLEVER 
     
BIETJES & GEITENKAAS                            
Gepofte bietjes | pickels van rode ui |
aceto vinaigrette  croutons

HUZARENSALADE   
Recept van Opa Goossens | little gem  tomaat | ei     

POKEBOWL                           
Sushirijst | rauwe zalm | endamame | furikake | 

wakame | komkommer | sojasaus

WARM

“CLASSIC BURGER”          
Runderburger , sesambol, kaas, tomaat, bacon, 
augurk en mayonnaise  

SATÉ VAN KIP                            
 Met sla, atjar en brood
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10:00 & 15:30 uur
12:00 & 16:00 uur

10:00 & 18:00 uur
13:00 & 20:00 uur

Bestellen kan ook via whatsapp!
06- 16145323

Graag je naam en gewenste afhaaltijd
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