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

Menu cyclus 

Week  45  5-10 november 

Maandag  

Rundersaucijs met warme groente, rauwkost & aardappel puree 

Zigeuner schnitzel  warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  

Zigeuner schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Sukadelapje met Hutspot & rauwkost 

Woensdag 

Sukadelapje met Hutspot & rauwkost 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Donderdag 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Vrijdag   

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Zaterdag  

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Karbonade warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 



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

 

Week  12 – 17 november 

Maandag    

Varkenshaas met warme groente, rauwkost &  gebakken aardappeltjes 

Rookworst met stamppot boerenkool & rauwkost 

Dinsdag  

Rookworst met stamppot boerenkool & rauwkost 

Schnitzel met warme groente, rauwkost &  gebakken aardappelen 

Woensdag   

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappelen 

Macaroni schotel met een kaassoufflé, gebakken ei, ham & rauwkost 

Donderdag   

Macaroni schotel met een kaassoufflé, gebakken ei, ham & rauwkost 

Rundervink met warme groente, rauwkost  & aardappelpuree 

Vrijdag  

Rundervink met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Geelvin tongfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Zaterdag   

Geelvin tongfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Kip cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 



 

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

 

Week  47  19-24 november 

Maandag  

Frikandeau met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Rollade met warme groente, rauwkost & patat 

Dinsdag  

Rollade met warme groente, rauwkost & patat 

Nasischotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Woensdag  

Nasischotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Hachee met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Donderdag   

Hachee met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Varkenssaucijs met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Vrijdag   

Varkenssaucijs met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Kabeljauwfilet  met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zaterdag  

Kabeljauwfilet met  warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Slavink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



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

 

Week  48   26 november- 1 december 

Maandag   

Kipfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Speklap met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Dinsdag 

Speklap met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

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

Donderdag 

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

Karbonade met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Vrijdag 

Karbonade met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zaterdag 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Wildstoofpotje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


