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

Menu cyclus 

Week  29  16-21 juli 

Maandag  

Hamlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kip  Cordon Bleu met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Dinsdag 

Kip Cordon Bleu met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Rundersaucijs  met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Donderdag 

Rundersaucijs  met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Nasi, Loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Vrijdag  

Nasi, Loempia , gebakken, ei, ham & rauwkost 

Kip Drumsticks met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zaterdag   

Kip Drumsticks met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Schelvis filet met warme groent, rauwkost & aardappelpuree 

 

 

 



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

 

Week   23-28  juli 

Maandag    

Gehaktbal met warme groente, rauwkost &  patat 

Kipfilet  met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  

Kipfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Karbonade met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Woensdag   

Karbonade met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Runder burger met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Donderdag   

Runder burger met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Speklap met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Vrijdag  

Speklap met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Snoekbaarsfilet met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zaterdag   

Snoekbaarsfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Slavink met warme groente, rauwkost & patat 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Week  31  30 juli - 4 augustus 

Maandag  

Filetlapje met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Macaronischotel met kaassoufflé, ham, gebakken ei & rauwkost 

Dinsdag  

Macaronischotel met kaassoufflé, ham, gebakken ei & rauwkost 

Rundervink  met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Woensdag  

Rundervink met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zigeunerschnitzel  met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Zigeunerschnitzel  met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kipstoofpotje met warme groente, rauwkost & witte rijst 

Vrijdag   

Kipstoofpotje met warme groente, rauwkost & witte rijs 

Heekfilet met warme groente, rauwkost &  gebakken aardappeltjes 

Zaterdag  

Heekfilet met  warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

 

 

 

 

 



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

 

Week  32  6- 11 augustus 

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 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kipfilet met zoet-zure saus, warme groente, rauwkost & witte rijst 

Donderdag 

Kipfilet met zoet-zure 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


