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

Menu cyclus 

Week  53  28  december -2 januari 

i.v.m. de sluiting van het restaurant i.v.m. corona hebben we geen wekelijks vegetarisch 

dagmenu. In overleg is dit wel mogelijk. Neem gewoon even contact met ons op. 

Maandag   

Gehaktbal met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Rookworst met stamppot boerenkool 

Dinsdag   

Rookworst met stamppot boerenkool 

Slavink met warme groenten, rauwkost & aardappelpuree 

Woensdag     

Slavink met warme groenten, rauwkost & aardappelpuree 

Cordon Bleu met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag Oudejaarsdag 

Alleen afhalen  Oudejaars bestellingen 

Vrijdag Nieuwjaarsdag 

Gesloten 

 

Zaterdag 

Gesloten 

 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 

 



 

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

 

Week  1   4-10 januari 2021 

i.v.m. de sluiting van het restaurant i.v.m. corona hebben we geen wekelijks vegetarisch 

dagmenu. In overleg is dit wel mogelijk. Neem gewoon even contact met ons op. 

Maandag    

Karbonadeschijf met groente, rauwkost & patat 

Macaroni Bolognaise, kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Dinsdag 

Macaroni Bolognaise, kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Duitse Biefstuk, warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Woensdag   

Duitse Biefstuk, warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Speklap met Hutspot & rauwkost 

Vrijdag 

Speklap met Hutspot & rauwkost 

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zaterdag   

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Rundervink met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



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

 

Week  2 11-16 januari 2021 

i.v.m. de sluiting van het restaurant i.v.m. corona hebben we geen wekelijks vegetarisch 

dagmenu. In overleg is dit wel mogelijk. Neem gewoon even contact met ons op. 

Maandag 

Rundervink met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Hamburger met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Dinsdag 

Hamburger met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Babi Pangang met Bami , omelet, ham & rauwkost 

Woensdag   

Babi pangang met Bami, omelet, ham & rauwkost 

Slavink  met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Slavink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Vrijdag   

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Visstick met warme groente, rauwkost & roomaardappeltjes 

Zaterdag 

Visstick  met  warme groente, rauwkost & roomaardappeltjes 

Rundersaucijs  met  stamppot rode bieten & rauwkost 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 



 

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

 

Week  3  18 – 23 januari 

i.v.m. de sluiting van het restaurant i.v.m. corona hebben we geen wekelijks vegetarisch 

dagmenu. In overleg is dit wel mogelijk. Neem gewoon even contact met ons op. 

 

Maandag    

Kip Spareribs met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Rollade met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Dinsdag   

Rollade met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Runderburger met warme groente, rauwkost & patat 

Woensdag 

Runderburger met warme groente, rauwkost & patat 

Nasischotel met een Loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Donderdag  (kerstavond 

Nasischotel met een Loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Gehaktbal met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag  

Gehaktbal met warme groenten, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Zaterdag  

Scholfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & roomkrieltjes 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 



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

 

Week  4  25- 30 januari 

i.v.m. de sluiting van het restaurant i.v.m. corona hebben we geen wekelijks vegetarisch 

dagmenu. In overleg is dit wel mogelijk. Neem gewoon even contact met ons op. 

 

Maandag    

Schnitzel  met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Runderlapje met Hutspot & rauwkost 

Dinsdag   

Runderlapje met Hutspot & rauwkost 

Kipfilet  met warme groente, rauwkost & patat 

Woensdag 

Kipfilet met warme groente, rauwkost & patat 

Braadworst met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Braadworst met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Speklap met warme groenten, rauwkost & aardappelpuree 

Vrijdag  

Speklap met warme groenten, rauwkost & aardappelpuree 

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Zaterdag  

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Rundersaucijs met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


