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

Menu cyclus 

Week  1  30 december-4 januari 

Maandag   

Varkenshaas met warme groente, rauwkost & patat 

Macaronischotel met hamburger, ham, omelet & rauwkost 

Dinsdag  ( oudejaarsavond geopend tot 17.00) 

Macaronischotel met hamburger,ham,omelet & rauwkost 

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag    (nieuwjaarsdag) 

Gesloten 

Donderdag 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Rookworst , stamppot boerenkool & rauwkost 

Vrijdag   

Rookworst, stamppot boerenkool & rauwkost 

Zalmfilet, warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

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  2  6-11 januari 



Maandag    

Karbonade, warme groente, rauwkost & patat 

Speklap, warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag 

Speklap, warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Babi Pangang  met bami & rauwkost 

Woensdag   

Babi Pangang met bami & rauwkost 

Slavink met warme groente, rauwkost & patat 

Donderdag   

Slavink  bleu met warme groente, rauwkost & patat 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Vrijdag 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & roomaardappeltjes 

Zaterdag   

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & roomaardappeltjes 

Rundersaucijs met Stamppot Rode Biet & rauwkost 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

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

 

Week  3  13-18 januari 



Maandag 

Kip Drumsticks met warme groenten, rauwkost & patat 

Rollade met warme groenten, rauwkost & aardappelpuree 

Dinsdag 

Rollade met warme groenten, rauwkost & aardappelpuree 

Runderburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag   

Runderburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Nasischotel met een Loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Donderdag   

Nasischotel met een Loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Gehaktbal met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag   

Gehaktbal met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zeebaars met groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Zaterdag 

Zeebaars met groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Oerhammetje met warme groenten, rauwkost & patat 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

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

 

Week  4 20-25 januari 



Maandag    

Schnitzel, warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Runderlapje met Hutspot & rauwkost 

Dinsdag   

Runderlapje met Hutspot & rauwkost 

Kipfilet met warme groenten, rauwkost & aardappelkroketjes 

Woensdag 

Kipfilet met warme groenten, rauwkost & aardappelkroketjes 

Spareribs met warme groenten, rauwkost & patat 

Donderdag 

Spareribs met warme groenten, rauwkost & patat 

Speklap met warme groenten, rauwkost & aardappelwedges 

Vrijdag 

Speklap met warme groenten, rauwkost & aardappelwedges 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zaterdag 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Varkenssaucijsje met warme groente,rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


