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

Menu cyclus 

Week  45  4-9 november 

Maandag   

Wegens vakantie gesloten 

Dinsdag  

Wegens vakantie gesloten 

Woensdag    

Wegens vakantie gesloten 

Donderdag 

Wegens vakantie gesloten 

Vrijdag   

Wegens vakantie gesloten 

Zaterdag  

Wegens vakantie gesloten 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Week  46  11-16 november 

Maandag    

Wegens vakantie gesloten 

Dinsdag  

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappelen 

Speklap met stamppot zuurkool & rauwkost 

Woensdag   

Speklap met stamppot zuurkool & rauwkost 

Karbonade met warme groente, rauwkost & patat 

Donderdag   

Karbonade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Bami schotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Vrijdag  

Bami schotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

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 voorbehoud 

 

 



 

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

 

Week  47  18-23 november 

Maandag  

i.v.m. vakantie gesloten 

Dinsdag  

Runderlapje 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 

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Hamlapje met stamppot snijbonen/witte bonen & rauwkost 

Vrijdag   

Hamlapje met stamppot snijbonen/witte bonen & rauwkost 

Tilapiafilet met groente, rauwkost & pomme duchesses 

Zaterdag  

Tilapiafilet met groente, rauwkost & pomme duchesses 

Goulash met doperwten, rauwkost & rijst 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 



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

 

Week  44   25-30 november 

Maandag   

Kippedijvlees met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Shoarmavlees met warme groente, rauwkost & patat 

Dinsdag  

Shoarmavlees met warme groente, rauwkost & patat 

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Woensdag  

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag 

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Hachee met Hutspot & rauwkost 

Vrijdag 

Hachee met Hutspot & rauwkost 

Heekfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zaterdag 

Heekfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Chili con Carne met rijst & rauwkost 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


