Dagschotels
Maandag 7/9
Enkel pastasauzen en eenpansgerechten verkrijgbaar
(zie verder)
Dinsdag 8/9
Geen gerechten verkrijgbaar
Woensdag 9/9
Varkenshaasje / prinsessenboontjes / blackwellsaus / gestoomde aardappelen – 15 euro
Donderdag 10/9
Veggie ovenschotel: verse tortellini / spinazie / tomatensaus / mozzarella – 14 euro
Vrijdag 11/9
Koninginnenhapje van hoevekip / slaatje / verse mayo / frietjes – 16 euro
Zaterdag 12/9
Mexicaanse (guacamole / tomatensalsa / cheddar) Black Angus hamburger (200 gr.) / zoete aardappelwedges met cajunkruiden –
16 euro
Zondag 13/9
Vispannetje / puree – 16 euro

U kan kiezen voor warme afhaling of koude levering met instructies hoe u verder kan afwerken.
Levering is gratis in een straal van 10 km en vanaf 30 euro – gerechten worden steeds koud geleverd.
Gelieve ten minste 2 dagen op voorhand te bestellen.
Voor afhaal/levering op maandag ten laatste vrijdag bestellen.
Taste Matters - Zandstraat 32 – 3140 Keerbergen – 015 34 79 34 – info@tastematters.be – www.tastematters.be

Pastasauzen en eenpansgerechten
Enkel verkrijgbaar op maandag
Pastasaus amatriciana: verse tomaten, ui, pancetta, chili en look – 18 euro/kg*
Pastasaus arrabiata: verse tomaten, ui, chili en look – 14,5 euro/kg*
Pastasaus arrabiata met hoevekipblokjes – 18 euro / kg*
Pastasaus arrabiata met gehaktballetjes - 15 euro/kg*
Bolognaise met veel vlees – 15 euro/kg*
Bolognaise met veel groentjes – 14 euro/kg*
Veggie bolognaise – 14 euro/kg*
Bolognaise van het huis (met veel vlees, pancetta, champignons en tomatenblokjes)- 20 euro/kg*
Chili con carne – 14,5 euro/kg*
Chili sin carne – 14 euro/kg*
Thaise rode curry / groentjes – 14,5 euro/kg
Thaise rode curry / kalkoen / groentjes – 21 euro/kg
Thaise rode curry / scampi / groentjes – 26 euro/kg

Gerechten verkrijgbaar in bakjes van 250 gr, 500 gr, 1 kg of 1,5 kg

Lasagne met veel vlees – 750-850 gr – 14,5 euro*
Lasagne met veel groentjes – 750-850 gr – 14,5 euro*
Veggie lasagne – 750-850 gr – 14,5 euro*
Lasagne van het huis – 750-850 gr – 16,5 euro*
Ovenschotel met aubergine / tomatencoulis / mozzarella
750-850 gr – 14,5 euro / 350-400 gr – 7 euro
Ovenschotel met courgette / tomatencoulis / mozzarella
750-850 gr – 14,5 euro / 350-400 gr – 7 euro
Ovenschotel met courgette / aubergine / tomaat / tomatencoulis / mozzarella
750-850 gr – 14,5 euro / 350-400 gr – 7 euro

Alle gerechten met een * kunnen perfect ingevroren worden – de andere gerechten kunnen ook
ingevroren worden, maar de structuur van de groentjes gaat zachter zijn.

Gelieve ten laatste op vrijdag te bestellen.
Levering is gratis in een straal van 10 km en vanaf 30 euro – gerechten worden steeds koud geleverd.
Taste Matters - Zandstraat 32 – 3140 Keerbergen – 015 34 79 34 – info@tastematters.be – www.tastematters.be

