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

Menu cyclus 

Week  45  9-13 november 

Dinsdag    

Varkenssaucijs met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Vechtdal runderburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag     

Vechtdal runderburger met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Macaroni bolognaise met een kaassoufflé, ham ,omelet & rauwkost 

Donderdag 

Macaroni bolognaise met een kaassoufflé, ham, omelet & rauwkost 

Rookworst met stamppot boerenkool & rauwkost 

Vrijdag  

Rookworst met stamppot boerenkool & rauwkost 

Zalmfilet met warme groente, rauwkost & patat 

Zaterdag 

Zalmfilet met warme groente, rauwkost  & patat 

Kip-Kerrie met warme groenten, rauwkost & witte rijst 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Week  46  16-20 november 

 

Dinsdag 

Rundervink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Speklap met stamppot zuurkool  & rauwkost 

Woensdag   

Speklap met stamppot zuurkool & rauwkost 

Karbonade met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Donderdag   

Karbonade met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

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

Vrijdag 

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

Kabeljauw filet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Zaterdag   

Kabeljauw filet met warme groente, rauwkost & aardappelwedges 

Cordon Bleu met warme groente, rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 



 

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

 

Week  47  23-27 november 

 

Dinsdag 

Runderlapje met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Spaghetti bolognaise met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Woensdag   

Spaghetti bolognaise met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Braadworst met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Braadworst met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Karbonadeschijf met stamppot snij/witte bonen & rauwkost 

Vrijdag  

Karbonadeschijf met stamppot snij/witte bonen & rauwkost 

Heekfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Zaterdag 

Heekfilet met  warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Goulash met warme groente, rauwkost & rosti rondjes 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 



 

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

 

Week  48  30 november-4 december 

 

Dinsdag   

Slavink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Nasischotel met saté, gebakken ei ,ham & rauwkost 

Woensdag 

Nasischotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Kipdrumsticks met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Kipdrumsticks  met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Hachee met hutspot & rauwkost 

Vrijdag  

Hachee met hutspot & rauwkost 

Scholfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Zaterdag  

Scholfilet met warme groente, rauwkost & aardappelkroketjes 

Chili con Carne met witte rijst & rauwkost 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


