
Boodschappenlijst weekmenu week 5 (2017)

1. Maandag: Geroerbakte witlof met prei gehakt met aardappelpuree

2. Dinsdag: Chili sin carne (vegetarisch)

3. Woensdag: Gekookte aardappelen, bietjes en gehaktbal

4. Donderdag: Tartiflette met sla en augurkjes

5. Vrijdag: Mosselen op Thaise wijze en gekookte rijst

6. Zaterdag: Royale hamburger met biefstuk

7. Zondag: Pasta stroganoff

Boodschappen:

1. 400 gram gehakt, 2 preien, 500 gram witlof, 1200 gram aardappel (voor de puree: boter, 
melk)

2. 1 ui, 1 prei, 1 teen knoflook, 1 bakje champignons, 1 paprika, 800 gram (blik) bruine 
bonen, afgespoeld en uitgelekt, 1 blik tomatenblokjes (400 gram), 1 theelepel chilivlokken 
of chilipoeder, 1 theelepel (gerookte) paprika poeder, geraspte kaas

3. 1 kilo aardappelen, 600 gram bietjes, 1 ui, kruidnagelpoeder, suiker, zout, azijn, peper, 
maizena, 400 gram gehakt, 2 boterhammen, nootmuskaat

4. 1 kilo aardappelen, 250 gram gedroogde ham (of gerookt spek), olijfolie, 250 gram 
champignons, 1 teen knoflook, 1 grote ui, 150 milliliter witte wijn, 200 gram creme fraiche, 
1 camembert of andere zachte kaas, sla, augurken

5. 4 kilo mosselen, 1 eetlepel rode currypasta, 2 uien, 2 tenen knoflook, 1 blik (dunne) 
kokosmelk, 1 blokje visbouillon, scheutje olie, verse, grof gehakte, koriander om mee te 
serveren, 300 gram rijst

6. 4 Italiaanse broodjes, 4 biefstukken, 2 uien, 4 plakken ham, 4 tomaten, 4 eieren, 4 
plakken cheddar, aillioli, sla, ketchup

7. 400 gr lintpasta, 250 gr gerookt spek (blokjes), 500 gr riblappen, 2 uien, blikje 
tomatenpuree, cognac of rode wijn, 500 gram champignons, 2 rode paprika’s, 
laurierblaadjes, bouillonblokjes (rund)

Stockvoorraad:

Knoflook (vers en poeder) Citroensap/ limoensap Suiker

Bouillonblokjes Maizena Gemalen koriander (poeder)

Olijfolie Eieren Ketjap

Peper (wit en zwart) Zonnebloemolie Gemalen gember (poeder)

Zout Uienpoeder Nootmuskaat

Uien (vers en poeder) Boter Gemalen komijn



Chili vlokken Sambal Cayennepeper/ chilipoeder

Bloem Rozemarijn (gedroogd) Gist

Gedroogde tijm Vissaus Hete saus

Rijst Melk Oregano

Honing Mosterd (Appel) Azijn & Balsamico

Paprikapoeder Trassi Ansjovis

Tomatenpuree en ketchup Kerrie poeder Brood

Kaneel Eiwitpoeder Mosterdzaad

Kruidnagel (nagels en 
poeder)

Laurier bladeren Oestersaus

Mayonaise Augurken Verse gember

Currypasta (rood, groen) Venkelzaad
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