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

Menu cyclus 

Week  29   13-18 juli 

Nieuw !!!! Vegetarische dagmenu  ma-zat. 

Gevulde Paprika met rijst & groenten en rauwkostt 

Maandag   

Rollade met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Hamburger met ui, kaas & tomaat, warme groente, rauwkost & patat 

Dinsdag   

Hamburger met ui, kaas & tomaat, warme groente, rauwkost & patat 

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag     

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Macaronischotel met een kaassoufflé, omelet , ham & rauwkost 

Donderdag 

Macaronischotel met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Grove verse worst met warme groente, rauwkost &  aardappelkroketjes 

Vrijdag   

Grove verse worst met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Visstick  met warme groente, rauwkost & patat 

Zaterdag 

Visstick warme groente, rauwkost & patat 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 



 

 

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

 

Week  30  20-25 juli 

Nieuw!!!!!  Vegetarisch dagmenu  ma- zat. 

Wrap met Brie, groenten, honing & noten en rauwkost 

Maandag    

Goulash met warme groente, rauwkost & witte rijst 

Kipburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag 

Kipburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Nasi schotel met een Loempia, gebakken ei ,ham & rauwkost 

Woensdag   

Nasi schotel met een Loempia, gebakken ei , ham & rauwkost 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Donderdag   

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag 

Kip drumsticks met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zaterdag   

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Spareribs met warme groenten, rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 



 

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

 

Week  31 27 juli-1 augustus 

Nieuw !!!!! Vegetarisch dagmenu   ma-zat. 

Pasta met groente, kruiden & room en rauwkost 

Maandag 

Kip stoofpotje  met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Speklapje met warme groente, rauwkost & roomaardappeltjes 

Dinsdag 

Speklapje met warme groente, rauwkost & roomaardappeltjes 

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag   

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Donderdag   

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Runderlapje met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappelen 

Vrijdag   

Runderlapje met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappelen 

Visstoofpotje met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Zaterdag 

Visstoofpotje met  warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes  

Varkenshaas met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 



 

 

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

 

Week  32  3-8 augustus 

Nieuw !!!!!  Vegetarisch dagmenu ma-zat. 

Portobello gevuld met Roomkaas & groenten 

Maandag    

Rundersaucijs met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Boeren Karbonade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag   

Boeren Karbonade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Bami schotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Woensdag 

Bami schotel met saté, gebakken ei , ham & rauwkost 

Kippedijfilet met warme groente, rauwkost & patat 

Donderdag 

Kippedijfilet met warme groente, rauwkost & patat 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Heekfilet met warme groente, rauwkost &  aardappel wedges 

Zaterdag 

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


