
    Dagmenu’s € 8,50 per menu tel.0529-45142 

Menu cyclus 

Week  37   10-15 september 

Maandag  (tot 18.00 geopend) 

Kipschnitzel  met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Speklap met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag (tot 18.00 geopend) 

Speklap met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kip Tandoori met gemengde groente ,rauwkost & witte rijst 

Woensdag (tot 18.00 geopend) 

Kip Tandoori met gemengde groente, rauwkost & witte rijst 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Donderdag (tot 18.00 geopend) 

Runderlapje  met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Snoekbaarsfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag  (tot 20.00 geopend) 

Snoekbaarsfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Boomstammetje met stamppot rauwe andijvie & rauwkost 

Zaterdag  (tot 18.00 geopend) 

Boomstammetje met stamppot rauwe andijvie & rauwkost 

Runderburger met warme groente , rauwkost & aardappelpuree 

 

 

 



Dagmenu’s € 8,50 per menu tel.0529-451429 

 

Week   38   17-22 september 

Maandag    

Varkenshaas met warme groente, rauwkost &  patat 

Slavink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  

Slavink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Rollade met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Woensdag   

Rollade met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Bami schotel met loempia, gebakken ei, ham  &rauwkost 

Donderdag   

Bami schotel met loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Kipfilet met warme groente, rauwkost  & aardappel kroketjes 

Vrijdag  

Kipfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Wijting filet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zaterdag   

Wijting filet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Karbonade met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

 

 

 

 

 

 



 

Dagmenu’s € 8,50  per menu tel.0529-451429 

 

Week  39    24-29 september 

Maandag  

Macaronischotel met kaassoufflé, ham, gebakken ei & rauwkost 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Dinsdag  

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Speklap met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Woensdag  

Speklap met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Nasi schotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Vrijdag   

Nasi schotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Kabeljauwfilet  met warme groente, rauwkost &  aardappel kroketjes 

Zaterdag  

Kabeljauwfilet met  warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Schnitzel  met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

 

 

 

 



Dagmenu’s € 8,50 per menu tel.0529-451429 

 

Week  40  1-6 oktober 

Maandag   

Rundervink met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Kip-kerrie met gemengde groente, rauwkost & witte rijst 

Dinsdag 

Kip-kerrie met gemengde groente, rauwkost & witte rijst 

Runderburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag 

Runderburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Rookworst met stamppot zuurkool & rauwkost 

Donderdag 

Rookworst met stamppot zuurkool & rauwkost 

Spareribs met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag 

Spareribs met warme groente, rauwkost  & gebakken aardappeltjes 

Tagliatelle met zalm & rauwkost 

Zaterdag 

Tagliatelle met zalm & rauwkost 

Runderstoof potje met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


