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

Menu cyclus 

Week  25  18-24 juni 

Maandag  

Speklap met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Varkenshaas met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Dinsdag 

Varkenshaas met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Woensdag 

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Runder vink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag 

Runder vink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Macaroni Bolognaise met kaassouffle, gebakken ei, ham & rauwkost 

Vrijdag  

Macaroni Bolognaise met kaassouffle, gebakken, ei, ham & rauwkost 

Rollade met warme groente, rauwkost & patat 

Zaterdag   

Rollade filet met warme groente, rauwkost & patat 

Kabeljauwfilet met warme groent, rauwkost & aardappelwedges 

 

 

 



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

 

Week   26  25  juni- 1 juli 

Maandag    

Cordon bleu met warme groente, rauwkost &  verse aardappelpuree 

Kipschnitzel  met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Karbonade met warme groente, rauwkost & patat 

Woensdag   

Karbonade met warme groente, rauwkost & patat 

Runder burger met warme groente, rauwkost & pomme ducheese 

Donderdag   

Runder burger met warme groente, rauwkost & pomme ducheese 

Wijting filet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag  

Wijting filet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Bami schotel  met Saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Zaterdag   

Bami schotel met Saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Sparerib met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Week  27   2-7 juli 

Maandag  

Filetlapje met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Tagliatelle met roomsaus, spinazie & rauwkost 

Dinsdag  

Tagliatelle met roomsaus, spinazie & rauwkost 

Runder vink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag  

Runder vink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Donderdag   

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Kipstoofpotje met warme groente, rauwkost & witte rijst 

Vrijdag (  

Kipstoofpotje met warme groente, rauwkost & witte rijst 

Boomstammetje met stamppot andijvie & rauwkost 

Zaterdag  

Boomstammetje met stamppot andijvie & rauwkost 

Boerenschnitzel met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

 

 

 

 

 



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

 

Week  28  9-14 juli 

Maandag   

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Speklap  met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Dinsdag 

Speklap met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Varkenshaas met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag 

Varkenshaas met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kipfilet met kerrie saus, warme groente, rauwkost & witte rijst 

Donderdag 

Kipfilet met kerrie saus , warme groente, rauwkost & witte rijst 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Vrijdag 

Schnitzel met warme groente, rauwkost  & aardappel kroketjes 

Kabeljauw filet met verse groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zaterdag 

Kabeljauwfilet met verse groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Runder burger met warme groente, rauwkost & patat 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


