
Vers bereid, 
ambachtelijk en

op smaak gemaakt!
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Bestel jouw
maaltijden

Al sinds 1952 richt De With zich als familiebedrijf op ambacht en kwaliteit. 
Van oorsprong als slagerij en groentespeciaalzaak, maar tegenwoordig 

ook vanuit De With Maaltijden. Hier verwerken we verse ingrediënten 
en het beste stukje vlees in onze huisgemaakte schotels. We werken 
al meer dan 60 jaar lang met passie en vakmanschap aan onze zaak.

DAT PROEF JE!

Een huisgemaakte ovenschotel van 
verse piepers in partjes met winterse 

witlof en smaakvolle ham. En dat 
alles in een kruidige kaassaus. 

Om van te watertanden!

WITLOFSCHOTEL

Winnaar van de jacht! Reuzelekker 
rundvlees uit eigen slagerij. Gevuld 

met Hollandse uien, paprika en zoete 
appelstukjes in heerlijke jachtsaus en 

versierd met romige toefjes van puree.

JACHTSCHOTEL

010 52 40 385
info@dewithmaaltijden.nl



RODE KOOL

HACHEESCHOTEL

Geniet van een onovertroffen en 
origineel recept van rode kool met 

appel, kaneel, gegaard rundvlees met 
ui en aardappelpuree. Waan je zo 
weer aan grootmoeders eettafel!

Authentieke ovenschotel, gemaakt 
volgens Surinaams recept! Gevuld 

met pieperpartjes, de zachtste 
kipfilet, sperziebonen en paprika. 

Overgoten in een kruidige rotisaus.

SURINAAMSE

OVENSCHOTEL

Een dis van pieperpuree, gekruid 
gehakt en spinazie voor de 

vitaminen! Gekruid met knoflook, 
peper, gegratineerd met kaas en 

zongedroogde tomaatjes. 

SPINAZIE 

GEHAKTSCHOTEL

Sappige, verse zalm, direct vanuit 
Noorwegen verwerkt in deze verrukkelijke 

ovenschotel. De combi van gratin, 
verse broccoli en Hollandse kaassaus 
zorgt voor een ware smaaksensatie!

BROCCOLI

ZALMSCHOTEL



ITALIAANSE

GEHAKTSCHOTEL

Smaakexplosie van aardappelpuree 
met gekruid gehakt en prei in romige 
kaassaus! Aangevuld met smakelijke 

salami en ham, gegratineerd met 
tomaten en mozzarellakaas. 

Dagverse ovenschotel, gevuld met 
aardappelpartjes en malse stukjes 
kip. De uitgebakken spekblokjes, 

broccoliroosjes en romige 
champignonsaus maken de dis af!

BROCCOLI KIP CHAMPIGNON

OVENSCHOTEL

KIPSCHOTEL 

STROGANOFF

De With heeft het recept van de originele 
stroganoffsaus in handen! Zo ontstaat 

een gerecht van aardappelschijfjes, 
malse kipfilet, paprika, sperziebonen 

en rode ui om van te smullen.

Een echte smaakmaker! Een 
malse dis van aardappelpartjes en 
bloemkoolroosjes, kippenvlees uit 

eigen slagerij en paprika, overgoten 
met krachtige kerriesaus. 

KERRIE

BLOEMKOOLSCHOTEL



SPERZIEBONEN 

SCHOTEL

Deze maaltijd heeft een basis 
van pieperplakjes, boontjes en 

slagersgehakt. De krokante spekjes, 
spicy satékruiden en gegratineerde kaas 
maken deze ovenschotel extra smakelijk!

Sweet senorita! Overheerlijke 
schotel, bestaande uit megamalse 

kipstukjes, piepers, paprika en diverse 
groenten. Gevuld met zwarte olijven 

en licht pittige Spaanse saus.

SPAANSE

OVENSCHOTEL

Kostelijke lasagne van vers 
rundergehakt, bereid met authentieke 

Italiaanse groenten, verse lasagne-
bladen en hartige tomatensaus. 

Met een finishing touch van 
gegratineerde kaas!

RUNDERLASAGNE

Traditionele pastaschotel van penne 
met champignons, spekjes en uitjes 

in combinatie met malse kipfilet. 
Overgoten met een heerlijk romige saus. 

Haal het authentieke Italië in huis!

PENNE CARBONARA

GRATIN



Als ambachtelijke producent leveren wij maaltijden die voldoen aan 
de kwaliteitseisen volgens de FSSC 22000 norm. Met een korte levertijd 

bezorgen wij maaltijden in RVS-schalen met een inhoud van drie kilo.
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