
 Dagmenu’s € 9,75 per menu tel.0529-45142 

Menu cyclus 

Week  41 4-8 oktober 

Dinsdag    

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Woensdag     

Spaghetti Bolognaise met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Karbonade met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Donderdag 

Karbonade met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Kippendijfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappelen 

Vrijdag  

Kippendijfilet met warme groente, rauwkost & gebakken aardappelen 

Visstick met warme groente, rauwkost & roomaardappeltjes 

Zaterdag 

Visstick met warme groente, rauwkost & roomaardappeltjes 

Speklap met Andijvie & rauwkost 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 

 

 

 

 

 



 

Dagmenu’s € 9,75 per menu tel.0529-451429 

 

Week  42  11-15 oktober 

 

Dinsdag 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

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

Woensdag   

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

Rookworst met stamppot boerenkool & rauwkost 

Donderdag   

Rookworst met stamppot boerenkool & rauwkost 

Kip cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag 

Kip cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zaterdag   

Scholfilet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Kipfilet met warme groente, rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 



 

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

 

Week  43  18-22 oktober 

 

Dinsdag 

Chili con Carne met witte rijst & rauwkost 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Woensdag   

Sukadelapje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Wrap met kip & gemengde groenten & rauwkost 

Donderdag   

Wrap met kip & gemengde groenten & rauwkost 

Varkensrollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag  

Varkensrollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & rostirondjes 

Zaterdag 

Kabeljauwfilet met  warme groente, rauwkost & rostirondjes 

Slavink  met warme groenten, rauwkost & aardappel wedges 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 



 

Dagmenu’s € 9,75 per menu tel.0529-451429 

 

Week  44  25-29 oktober 

 

Dinsdag   

Sukadelapje met hutspot & rauwkost 

Speklap met warme groenten, rauwkost & aardappelwedges 

Woensdag 

Speklap met warme groenten, rauwkost & aardappelwedges 

Nasi schotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Donderdag   

Nasi schotel met saté, gebakken ei, ham , rauwkost 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag  

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Visstoofpotje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Zaterdag  

Visstoofpotje met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Gehakt cordon bleu, warme groente, rauwkost & aardappelgratin 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


