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

Menu cyclus 

Week  49  3- 8 december 

Maandag  

Runder burger met warme groente, rauwkost & verse aardappel puree 

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

Dinsdag  

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

Bakbloedworst met stamppot van rode bieten & rauwkost 

Woensdag   keuken geopend tot  17.30 

Bakbloedworst met  een stamppot van rode bieten & rauwkost 

Rollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag 

Rollade met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Rookworst met stamppot boerenkool & rauwkost 

Vrijdag   

Rookworst met stamppot boerenkool &rauwkost 

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zaterdag  

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Hamlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappelen 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 



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

 

Week  50  10-15 december 

Maandag    

Rundervink met warme groente, rauwkost &  aardappel wedges 

Speklap met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Dinsdag  

Speklap met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Kipfilet met kerriesaus, warme groente, rauwkost & witte rijst 

Woensdag   

Kipfilet met kerriesaus, warme groenten, rauwkost & witte rijst 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Donderdag   

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Schnitzel met warme groente, rauwkost  & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag  

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Tagliatelle met zalm, gewokte groente & rauwkost 

Zaterdag   

Tagliatelle met zalm, gewokte groente & rauwkost 

Slavink met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 



 

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

 

Week  51  17-22 december 

Maandag  

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Hachee met hutspot & rauwkost 

Dinsdag  

Hachee met hutspot & rauwkost 

Grove verse worst met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag   

Grove verse worst met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Runderburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Runderburger 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 & verse aardappelpuree 

Zaterdag  

Kabeljauwfilet met  warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Casselerrib met stamppot zuurkool & rauwkost 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



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

 

Week  52  24-29   december 

Maandag  kerstavond keuken geopend tot 17.00 

Schnitzel met zigeunersaus, warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Kip cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag  eerste  kerstdag gesloten 

 

Woensdag  tweede kerstdag gesloten 

 

 

Donderdag 

Runderstoofpotje  met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

Nasischotel met een loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Vrijdag 

Nasi schotel met een loempia, gebakken ei & rauwkost 

Visstoofpotje met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zaterdag 

Visstoofpotje met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & verse aardappelpuree 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


