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

Menu cyclus 

Week  37  9-14 september 

Maandag   

Chili con Carne, rauwkost & verse aardappelpuree 

Kipfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Dinsdag  

Kipfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Nasi schotel met een loempia, omelet, ham & rauwkost 

Woensdag    

Nasi schotel met een loempia, omelet, ham & rauwkost 

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag 

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Varkenssaucijsje met warme groente, rauwkost & patat 

Vrijdag   

Varkenssaucijsje met warme groente, rauwkost & patat 

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zaterdag  

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Kip cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 



 

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

 

Week  38 16-21 september  

Maandag    

Runderlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Slavink met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Dinsdag  

Slavink met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Macaroni schotel met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Woensdag   

Macaronischotel met een kaassoufflé, omelet, ham &rauwkost 

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Speklap met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag  

Speklap met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & patat 

Zaterdag   

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & patat 

Karbonade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



 

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

 

Week  39  23-28 september 

Maandag  

Schnitzel met warme groente, rauwkost & patat 

Kipdrumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Sukadelapje met warme groente, rauwkost & patat 

Woensdag   

Sukadelapje met warme groente, rauwkost & patat 

Spareribs met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Spareribs met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & patat 

Vrijdag   

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & patat 

Tilapiafilet met groente, rauwkost & rostirondjes 

Zaterdag  

Tilapiafilet met groente, rauwkost & rostirondjes 

Filetlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



 

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

 

Week  40  30 september-5 oktober 

Maandag   

Runderburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Shoarma vlees met warme groente, rauwkost & patat 

Dinsdag  

Shoarma vlees met warme groente, rauwkost & patat 

Bami schotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Woensdag  

Bami schotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Boomstammetje met warme groente, rauwkost & patat 

Donderdag 

Boomstammetje met warme groente, rauwkost & patat 

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag 

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zaterdag 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Schnitzel met zigeunersaus met warme groente, rauwkos & patat 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


