
 Dagmenu’s € 10,25  per menu tel.0529-45142 

Menu cyclus 

Week  29  19-23 juli 

Dinsdag    

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag     

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Macaroni Polonaise met een kaassoufflé, ham, omelet & rauwkost 

Donderdag 

Macaroni Bolognaise met een kaassoufflé, ham, omelet & rauwkost 

Varkensaucijs met warme groente, rauwkost & patat 

Vrijdag  

Varkenssaucijs met warme groente, rauwkost & patat 

Zeebaarsfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zaterdag 

Zeebaarsfilet met warme groente, rauwkost  & aardappelwedges 

Cordon bleu met warme groente, rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 

 

 

 

 

 



 

Dagmenu’s € 10,25  per menu tel.0529-451429 

 

Week  30   26-30 juli 

 

Dinsdag 

Kipburger met warme groente, rauwkost & patat 

Bami schotel met loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Woensdag   

Bami schotel met loempia, gebakken ei, ham & rauwkost 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & patat 

Donderdag   

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & patat 

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag 

Kip drumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes.                               

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zaterdag   

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Spareribs met warme groente, rauwkost & aardappel puree 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 



Dagmenu’s € 10,25  per menu tel.0529-451429 

 

Week  31  2-6 augustus 

 

Dinsdag 

Speklapje met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Slavink met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Woensdag   

Slavink met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, ham , omelet & rauwkost 

Donderdag   

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, ham, omelet & rauwkost 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag  

Runderlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Visstoofpotje met warme groente, rauwkost & aardappel kroketjes 

Zaterdag 

Visstoofpotje met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Varkenshaas met warme groente, rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 



Dagmenu’s € 10,25  per menu tel.0529-451429 

 

Week  32  9-13 augustus 

 

Dinsdag   

Karbonade  met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Bamischotel met saté, ham, gebakken ei & rauwkost 

Woensdag 

Bamischotel met saté, ham, gebakken ei & rauwkost 

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Donderdag   

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & country cubs 

Vrijdag  

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & country cubs 

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zaterdag  

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost &  aardappelgratin 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


