
Catering menu vanaf 
28 November 2021 a.s.
Wederom en op vele verzoek 
is het weer mogelijk om  af-
haal maaltijden te bestellen 
bij het Julianaklooster van 
het Onze Lieve Vrouw ter 
Nood.

Ons menu voor thuis.
Bestel snel en reserveer al vast 
vooruit. Alle gerechten zijn per 
persoon, en alle gerechten met 
een* kunnen ook gluten vrij be-
steld worden.

• Bestellingen kunnen dagelijks 
opgehaald worden van 15:00 tot 
17.30 bij het secretariaat van het 
klooster: Hoogeweg 65, Heiloo
• Geef op de bestelpagina bij ‘ex-
tra informatie/bestelnotities’ aan 
de exacte tijd dat je de bestelling 
komt ophalen.
• Bestellingen tot 12:00 kunnen 
dezelfde dag opgehaald worden.

• Alleen bestellingen via onze 
website zijn mogelijk.
• Niet in de gelegenheid om te 
komen afhalen? In overleg kun-
nen wij het ook gratis bezorgen.
• Wij houden ons uiteraard aan 
de RIVM-richtlijnen.
• Minimaal 1,5 meter afstand.
• Maximaal 3 gasten tegelijk 
ophalen bij het secretariaat.
• Onze menu staat op de website 
en facebook.
• Let goed op jezelf, kom alleen 
langs als je klachtenvrij bent.
• Na ontvangst verzoeken wij je 
direct naar buiten te gaan.
• Smakelijk eten en tot snel.

Maaltijden bestellen bij het  
Julianaklooster Onze Lieve Vrouw ter Nood

Het Onze Lieve Vrouw ter Nood 
biedt u in de aankomende 
periode wederom de mogelijk-
heid om maaltijden te bestellen 
en af te halen. Onze Italiaanse 
chefs, Monica, Stefano,Valentina 
en Andrea, verzorgen overheer-
lijke Italiaanse gerechten die je 
na betaling via IDeal bij ons kunt 
ophalen.
Bestellen kan op onze website via 
www.olvternood.nl/catering.  

FEESTDAGEN 
TAKE AWAY 
& DELIVERY 

MENU:
U kunt vanaf heden
bestellen tot 22 
December en uw 
bestellingen voor de 
Feestdagen t/m 24 
Decmber 17:00 uur 
ophalen aan het secre-
tariaat van het Juliana 
Klooster. Bestellen kan
 via onze website 
https://olvternood.nl/
catering/ Feestdagen 
Menu’s

Menu A
4-gangen menu p.p. 

voor €42,50
Vitello tonatto van Kalfs-
fricandeau met een saus 

van tonijn, mayonaise, 
kappertjes en peterselie

------
Champignonroom soep 
met bospaddestoelen 

------
Ossobuco a la “Milannai-
se “  in de oven gerooster-

de en daarna  met rode 
wijn, knofl ook,ui, wortel 

en bleekselderij gestoof-
de kalfsschenkels, risotto 

en ratatouille
------

Onze klassieker, ook voor 
thuis Monica’s enige 

echte Tiramisu zoals die 
hoort.

Menu B
(Vegetarisch menu)*
4-gangen menu p.p. 

voor € 42,50
Vegetarische Antipasto 

bestaande uit  
verschillende tapanades 
van Aubergine,Courget-
te en gekarameliseerde 

uien, gemarineerde 
artisjok, pesto tapenade 

en olijvenmix.
------

“Velllutata” fl uweelzachte 
soep van Wortel, kerrie en 

gember.
------

Lasagne met groene 
pesto, Tomaat, , pijn-

boompitten, Mozzarella 
en Parmezaanse kaas.
Spies van aardappel en 

ui, ratatouille.
------

 Red Velvet taartje, 
hardewener kruimdeeg, 

cake, roomkaas en 
rodebosvruchten

Menu C - 4-gangen menu 
p.p . voor €42,50

Salade van gestoofde 
octopus met aardappel 

en verse groene akruiden.
------

Gevulde Uiensoep met 
rodewijn, en kaascrouton.

------
Spies van zalm, 

Kabeljauw en Tilapia 
met dillesaus, Paella en 

ratatouille.
------

Taartjes van hardewener-
deeg, creme patisierre en 

bosvruchten.

LASAGNES EN RISOTTO

Risotto ai funghi *
Risotto met boschampig-
nons, Roomzachte risotto 
met boschampignons , 
Parmezaanse kaas 
en peterselie.  . . . . . . . € 11,50

Lasagne met  
groene Pesto* . . . . . .€ 13,50
Heerlijke groene variant van 
de traditionele lasagne, met 
groen pesto, bechamelsaus , 
rookkaas en mozzarella.

Nonna’s Lasagne  . . .€ 13,50
Huisgemaakte Italiaanse 
lasagne, naar traditioneel 
familie recept, met gehakt 
en tomatensaus, gegrati-
neerde Parmezaanse- en 
mozzarellakaas.

Zoet voor Na
Panna Cotta con Triple 
Chocolate, Panna 
Cotta roomkaas dessert 
van melk, puur en witte
Chocolade.*  . . . . . . . . € 5,50

Nonna’s Klassieke Tiramisu
/ Tiramisu Traditionale.
Tiramisu uit eigen keuken 
gemaakt van verse 
mascarpone, espresso ko�  e, 
savoiardi (langevingers) 
koekjes en cacaopoeder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5,50 

Amaretto Tiramisu van 
verse Mascarpone espresso 
ko�  e en slagroom. . . € 5,50

WIJNEN

Wijnen van het huis Ciù Ciù 
biologische wijnen uit Sardinië 
wit, rood en rosé nu voor de 
feestdagen ook 
Prosecco voor  . . € 9,95 per fl es. 

Nu ook voor Oud & Nieuw  Ciu 
Ciu Spumante brut IGP rosato 
Rymarose is een zeer heldere 
en levendige zachtroze kleurige 
rosé bubbel. 
Overwegend klein, pas gerijpt 
fruit, vervolgens voldoende 
complex in de neus met tonen 
van bloemen en tropisch fruit 
voor . . . . . . . . . . .  € 12,95 per fl es.

HEILIGDOM EN 
BEDEVAARTSPLAATS ONZE 
LIEVE VROUW TER NOOD.

Hoogeweg 65 |  1851 HJ Heiloo 
www.olvternood.nl

072-5051288


