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

Menu cyclus 

Week  13  29 maart -3 april 

i.v.m. de sluiting van het restaurant i.v.m. corona hebben we geen wekelijks vegetarisch 

dagmenu. In overleg is dit wel mogelijk. Neem gewoon even contact met ons op. 

Maandag   

Cordon Bleu met warme groenten, rauwkost & aardappelpuree 

Rundersaucijs  met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag   

Rundersaucijs met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Bami schotel met een loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Woensdag     

Bami schotel met een loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Kipfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag 

Kipfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Boomstammetje met stamppot snij/witte bonen & rauwkost 

Vrijdag  

Boomstammetje met stamppot snij/witte bonen & rauwkost 

Visstoofpotje met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zaterdag 

Visstoofpotje met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 



 

 

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

 

Week  14   5-10 2021 

i.v.m. de sluiting van het restaurant i.v.m. corona hebben we geen wekelijks vegetarisch 

dagmenu. In overleg is dit wel mogelijk. Neem gewoon even contact met ons op. 

Maandag   2 de paasdag 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Varkenshaasje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag 

Varkenshaasje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Woensdag   

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, omelet ,ham & rauwkost 

Donderdag   

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Vrijdag 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Zaterdag   

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Babi ketjap met warme groenten, rauwkost & rijst 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 



 

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

 

Week  15  12- 17 april 

i.v.m. de sluiting van het restaurant i.v.m. corona hebben we geen wekelijks vegetarisch 

dagmenu. In overleg is dit wel mogelijk. Neem gewoon even contact met ons op. 

Maandag 

Runderburger met warme groent, rauwkost & aardappelpuree 

Kipdrumsticks met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Dinsdag 

Kipdrumsticks met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Varkensrollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag   

Varkensrollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Sukadelapje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Donderdag   

Sukadelapje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & patat 

Vrijdag   

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & patat 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zaterdag 

Scholfilet met  warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Karbonade met warme groente, rauwkost & aardappelgratin 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 



 

 

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

 

Week  16   19-24 april 

i.v.m. de sluiting van het restaurant i.v.m. corona hebben we geen wekelijks vegetarisch 

dagmenu. In overleg is dit wel mogelijk. Neem gewoon even contact met ons op. 

Maandag    

Schnitzel met warme groente, rauwkost & patat 

Goulash met doperwten, rauwkost & witte rijst 

Dinsdag   

Goulash met doperwten, rauwkost & witte rijst 

Speklap met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag 

Speklap met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Cordon bleu met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Donderdag   

Cordon Bleu met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Slavink met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Vrijdag  

Slavink met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & patat 

Zaterdag  

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & patat 

Rundervink met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


