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

Menu cyclus 

Week  21  20-25 mei 

Maandag   

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Rollade met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Dinsdag  

Rollade met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Kipfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag    

Kipfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Macaronischotel met een hamburger, omelet & rauwkost 

Donderdag 

Macaronischotel met een hamburger, omelet & rauwkost 

Rundervink met stamppot andijvie & rauwkost 

Vrijdag   

Rundervink met stamppot andijvie & rauwkost 

Wijtingfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zaterdag  

Wijtingfilet met warme groent, rauwkost & aardappelwedges 

Runderburger met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 



 

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

 

Week  22  27 mei-2 juni 

Maandag    

Nasischotel met Saté, gebakken ei ,ham & rauwkost 

Kipspare-rib met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  

Kipspare-ribl met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Speklapje met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Woensdag   

Speklapje met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Beenham met asperges, rauwkost & krieltjes 

Donderdag  (hemelvaartsdag) 

Beenham met asperges, rauwkost & krieltjes 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag  

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Zaterdag   

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Speklapje met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



 

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

 

Week  23  3-8 juni 

Maandag (tweede pinksterdag) 

Kip cordon bleu  met spitskoolstamppot & rauwkost 

Hamlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  

Hamlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Bami schotel met een Loempia, omelet, Ham & rauwkost 

Woensdag   

Bami schotel met een Loempia, omelet, ham & rauwkost 

Rundervink met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Donderdag   

Rundervink met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & patat 

Vrijdag   

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & patat 

Kabeljauwfilet met gewokte groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zaterdag  

Kabeljauwfilet met gewokte groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Varkenshaas met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



 

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

 

Week  24    10-15 juni 

Maandag   

Kipstoofschotel met warme groente, rauwkost & rijst 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes  

Sukadelapje met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Woensdag  

Sukadelapje met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag 

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Ovenschotel met Witlof, Ham, Kaas & rauwkost 

Vrijdag 

Ovenschotel met Witlof, Ham,Kaas & rauwkost 

Tilapiafilet met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Zaterdag 

Tilapiafilet met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Karbonade met warme groente, rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


