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

Menu cyclus 

Week  41  7-12 oktober 

Maandag   

Varkenshaasje, rauwkost & gebakken aardappelen 

Rundervink met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Dinsdag  

Rundervink met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Macaroni schotel met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Woensdag    

Macaroni schotel met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Karbonade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag 

Karbonade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kipdijvlees met warme groente, rauwkost & patat 

Vrijdag   

Kipdijvlees met warme groente, rauwkost & patat 

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & country cubes 

Zaterdag  

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & country cubes 

Speklap met stamppot zuurkool & rauwkost 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 



 

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

 

Week  42  14-19 oktober 

Maandag    

Hamlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Gehaktbal  met warme groente, rauwkost & patat 

Dinsdag  

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & patat 

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

Woensdag   

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

Rookworst met stamppot boerenkool & rauwkost 

Donderdag   

Rookworst met stamppot boerenkool & rauwkost 

Kip cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag  

Kip cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & aardappe wedges 

Zaterdag   

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Kipfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



 

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

 

Week  43  21 -26 oktober 

Maandag  

Runder burger met warme groente, rauwkost & patat 

Varkenssaucijs  met stamppot andijvie & rauwkost 

Dinsdag  

Varkens saucijs met stamppot andijvie & rauwkost 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Woensdag   

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Wrap met kip en gemengde groenten & rauwkost 

Vrijdag   

Wrap met kip en gemengde groenten & rauwkost 

Visstoofpotje met groente, rauwkost & rostirondjes 

Zaterdag  

Visstoofpotje met groente, rauwkost & rostirondjes 

Slavink met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



 

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

 

Week  44   28 oktober-2 november 

Maandag   

Kip drum sticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Sukadelapje met Hutspot 

Dinsdag  

Sukadelapje met Hutspot 

Speklapje met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Woensdag  

Speklapje met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Bami schotel met een loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Donderdag 

Bami schotel met een loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zaterdag 

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


