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Een rijkgevulde
bruine bonensoep
Onze bonensoep geeft u een boost in de
winter. Hij is rijkgevuld met bruine bonen,
prei, tomaten en spekjes. De bruine
boon is nog goed herkenbaar. Met het
toevoegen van onze ambachtelijke halve
rookworstplakjes wordt er ook nog eens een
heerlijke rooksmaak aan deze goed gevulde
soep gegeven. Bruine bonensoep
is een typisch gerecht
dat vroeger vaak in de
winter werd gegeten.
Men zegt dat de
oorsprong van de
Hollandse bruine
bonensoep ligt ten
tijde van de Tweede
Wereldoorlog.

Heerlijke aardappel
preischotel
Dit is een gecombineerd gerecht
van heerlijk gekruide en gebakken
aardappelpartjes met een volromige
saus met kaas, gehakt en prei. Deze
ovenschotel is in smaak compleet
gemaakt met de kruiding van kerrie en is
speciaal voor u op het menu gezet.

NIEUW: Tagliatelle
met spinazie
crèmesaus
Deze brede pastalinten
worden voorzien van
een heerlijke spinazie
crèmesaus die
rijkelijk gevuld is met
uitgebakken spekblokjes
en gerulde scharrelei.
De toevoeging van spinazie
zorgen voor belangrijke vitaminen
zoals B11, K en A.

NIEUW: Witte bonen
in tomatensaus
De zachte op lage temperatuur gegaarde
witte bonen komen geweldig tot hun recht
in een smaakvolle tomatensaus. Het is een
zeer geliefd klassiek gerecht. Witte bonen
zijn de eetbare zaden van een
peuldragende plant, ze hebben
een vastere structuur dan
bruine bonen. Witte bonen
zorgen voor een echte
Hollandse maaltijd en
worden vooral in Zeeland
en Noord-Holland geteeld.
Dit groentecomponent laat
zich heerlijk combineren
met gekookte aardappelen,
aardappelpuree en vlees of vis.

Forse uitbreiding warme maaltijdbezorging door samenwerking

Maaltijdservice Van Smaak kan nu vrijwel overal
in Friesland warme maaltijden bezorgen dankzij
een samenwerking met supermarktketen Poiesz.
Van Smaak en Poiesz gaan elkaars logistieke
netwerk gebruiken en investeren in een gezamenlijk
wagenpark. Hierdoor kunnen nog meer mensen
gebruik maken van onze warme maaltijden aan
huis! We bedekken ongeveer hetzelfde marktgebied
en kunnen zo efficiënter en duurzamer werken.
Warme maaltijden van Van Smaak worden voortaan,
naast de eigen vestigingen, nu ook vanuit Poiesz
winkels bij de klant aan huis bezorgd. ‘‘Steeds meer

senioren blijven langer zelfstandig thuis wonen,
maar zij zijn vaak niet in staat om zelf een maaltijd
te bereiden. Onze service is voor deze mensen een
geweldige oplossing’’, aldus Jagersma.
Er is een groeiende vraag naar warme maaltijden
aan huis en persoonlijke service. Onze warme
maaltijden worden vers bereid en door een vaste
chauffeur bezorgd. ‘‘Van Smaak en Poiesz hebben
elkaar gevonden omdat we dezelfde waarden
hebben als het gaat om persoonlijke aandacht voor
de klant’’, zegt directeur Henk Peter Jagersma van
maaltijdservice Van Smaak.
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