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

Menu cyclus

Week  21   21-26 mei

Maandag (tweede pinksterdag)

Varkenshaasje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kipschnitzel  met stamppot spitskool & rauwkost 

Dinsdag 

Kipschnitzel met stamppot spitskool & rauwkost 

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Macaroni Bolognaise met kaassoufflé, gebakken ei, ham & rauwkost 

Donderdag 

Macaroni Bolognaise met kaassoufflé, gebakken ei, ham & rauwkost 

Rollade met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Vrijdag 

Rollade met warme groente, rauwkost & aardappel  kroketjes 

Wijting filet met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zaterdag  

Wijting filet met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Wrap  met kipfiletblokjes , gemengde groenten & rauwkost 



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

 

Week   22  28 mei-2 juni 

Maandag    

Procureurlapje met warme groente, rauwkost &  verse aardappelpuree 

Nasi schotel met een Loempia ,ham, gebakken ei & rauwkost 

Dinsdag  

Nasi schotel met een Loempia, ham, gebakken ei &  rauwkost 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Woensdag   

Gehaktbal met warme groente, rauwkost &  aardappel wedges 

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Vrijdag  

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Sparerib met warme groente, rauwkost & patat 

Zaterdag   

Sparerib met warme groente, rauwkost & patat 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Week  23  4-9 juni 

Maandag  

Kip Cordon Bleu met warme groente, rauwkost & patat 

Filetlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  

Filetlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Boomstammetje met rauwe andijvie stamppot & rauwkost 

Woensdag  

Boomstammetje met rauwe andijvie stamppot & rauwkost 

Runder saucijs met warme groente, rauwkost & gebakken  aardappeltjes 

Donderdag   

Runder saucijs met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kipstoofpotje met warme groente, rauwkost & witte rijst 

Vrijdag (  

Kipstoofpotje met warme groente, rauwkost & witte rijst 

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zaterdag  

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Beenham met warme asperges, rauwkost & gekookte krieltjes 

 

 

 

 

 



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

 

Week  24 

Maandag   

Runder burger met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Slavink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag 

Slavink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Bami schotel met saté, ham, gebakken ei &rauwkost 

Woensdag 

Bami schotel met saté, ham, gebakken ei & rauwkost 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & aardappel  wedges 

Donderdag 

Gehaktbal  met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Vrijdag 

Zalmfilet met warme groente, rauwkost  & verse aardappelpuree 

Sukadelapje met verse groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zaterdag 

Sukadelapje met verse groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kipfilet met warme groente, rauwkost & patat 

 

 

 

 

 

 




