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

Menu cyclus 

Week  29  15-20 juli 

Maandag   

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kipfilet met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Dinsdag  

Kipfilet met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag    

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Macaronischotel met een hamburger, omelet & rauwkost 

Donderdag 

Macaronischotel met een hamburger, omelet & rauwkost 

Grove verse worst met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Vrijdag   

Grove verse worst met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Zaterdag  

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 



 

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

 

Week  30  22-27 juli 

Maandag    

Beef Terry Yaki met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Varkenshaasje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  

Varkenshaasje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Nasischotel met saté, omelet, ham & rauwkost 

Woensdag   

Nasischotel met saté, omelet, ham & rauwkost 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & patat 

Donderdag   

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & patat 

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag  

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Tilapiafilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zaterdag   

Tilapiafilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Varkenslapje met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



 

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

 

Week  31  29 juli-3 augustus 

Maandag  

Kipstoofpotje met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Speklapje met warme groente, rauwkost & rosti-rondjes 

Dinsdag  

Speklapje met warme groente, rauwkost & rosti-rondjes 

Rollade met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Woensdag   

Rollade met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, ham, omelet & rauwkost 

Donderdag   

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, ham, omelet & rauwkost 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag   

Runderlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Visstoofpotje met groente, rauwkost & rijst 

Zaterdag  

Visstoofpotje met groente, rauwkost & rijst 

Varkenshaasje met warme groente, rauwkost & patat 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



 

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

 

Week  32  5-10 augustus 

Maandag   

Rundersaucijs met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Karbonade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  

Karbonade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes  

Bamischotel met een Loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Woensdag  

Bamischotel met een Loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Kipdij met zigeunersaus ,warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Donderdag 

Kipdij met  zigeunersaus, warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & pommes duchesses 

Vrijdag 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & pommes duchesses 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zaterdag 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


