
    Dagmenu’s € 9,25 per menu tel.0529-45142 

Menu cyclus 

Week  49 2-7 december 

Maandag   

Runderburger met warme groente, rauwkost & patat 

Macaronischotel met hamburger, ham, omelet & rauwkost 

Dinsdag 

Macaronischotel met hamburger,ham,omelet & rauwkost 

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag    

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Donderdag (pakjesavond geopend tot 17.00 uur) 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Rookworst , stamppot boerenkool & rauwkost 

Vrijdag   

Rookworst, stamppot boerenkool & rauwkost 

Zalmfilet, warme groente, rauwkost & aardapppelkroketjes 

Zaterdag 

Zalmfilet, warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Rundervink, warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 

Dagmenu’s € 9,25 per menu tel.0529-451429 

 



Week  50  9-14 december 

Maandag    

Hamlapje, warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Speklap, warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Dinsdag 

Speklap, warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Kip-Kerrie, warme groente, rauwkost & witte rijst 

Woensdag   

Kip-Kerrie, warme groente, rauwkost & witte rijst 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & patat 

Donderdag   

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & patat 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappelen 

Vrijdag 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappelen 

Tagliatelle met Zalm & rauwkost 

Zaterdag   

Tagliatelle met Zalm & rauwkost 

Slavink met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

Dagmenu’s € 9,25 per menu tel.0529-451429 

 



Week  51  16-21 december 

Maandag 

i.v.m. met een personeelsuitje zijn wij de hele dag gesloten 

Dinsdag 

Hachee met Hutspot & rauwkost 

Grove verse worst met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Woensdag   

Grove verse worst met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes  

Runderburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Runderburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Bamischotel met een Loempia, ham, gebakken ei & rauwkost 

Vrijdag   

Bamischotel met een Loempia, ham, gebakken ei & rauwkost 

Zeebaars met groente, rauwkost & patat 

Zaterdag 

Zeebaars met groente, rauwkost & patat 

Casselerrib met Stamppot Zuurkool & rauwkost 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

Dagmenu’s € 9,25 per menu tel.0529-451429 

 

Week  52  23-28 december 



Maandag    

Schnitzel met zigeunersaus, warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kip cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  (kerstavond zijn wij om 17.00 gesloten) 

Kip cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Nasi schotel met saté, ham, gebakken ei & rauwkost 

Woensdag 

Eerste kerstdag zijn wij gesloten 

Donderdag 

Tweede kerstdag zijn wij gesloten 

Vrijdag 

Gevulde varkensrollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dorade met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zaterdag 

 Dorade met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Gehaktbal met warme groente,rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


