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

Menu cyclus 

Week  49  7-11 december 

Dinsdag    

Macaronischotel met een kaassoufflé, omelet, ham & rauwkost 

Speklap met stamppot rode biet & rauwkost 

Woensdag     

Speklap met stamppot rode biet & rauwkost 

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag 

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Rookworst met stamppot boerenkool & rauwkost 

Vrijdag  

Rookworst met stamppot boerenkool & rauwkost 

Kabeljauwfilet met warme groente, rauwkost & aardappel wedges 

Zaterdag 

Kabeljauwfiletmet warme groente, rauwkost  & aardappel wedges 

Kip cordon bleu met warme groenten, rauwkost & patat 

 

Menu’s zijn onder voor behoud 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Week  50  13-19 december 

 

Dinsdag 

Gehaktbal met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kipfilet met kerriesaus, warme groente, rauwkost & witte rijst 

Woensdag   

Kipfilet met kerriesaus, warme groente, rauwkost & witte rijst 

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Donderdag   

Gehakt cordon bleu met warme groente, rauwkost & aardappelpuree 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Vrijdag 

Schnitzel met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Tagliatelle met zalm, gemengde groente, roomsaus& rauwkost 

Zaterdag   

Tagliatelle met zalm, gemengde groenten roomsaus & rauwkost 

Slavink met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 



 

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

 

Week  51  21-23 december 

 

Dinsdag 

Hachee met Hutspot & rauwkost 

Verse worst met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Woensdag   

Verse worst met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & roomkrieltjes 

Donderdag   

Kipschnitzel met warme groente, rauwkost & roomkrieltjes 

Bamischotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Vrijdag  

 

Kerstavond gesloten 

Zaterdag 

1 ste kerstdag gesloten 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 



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

 

Week  52  28-30 december 

 

Dinsdag   

Kip cordon bleu met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Nasischotel met saté, gebakken ei ,ham & rauwkost 

Woensdag 

Nasischotel met saté, gebakken ei, ham & rauwkost 

Varkensrollade met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Donderdag   

Varkensrollade  met warme groente, rauwkost & gebakken aardappeltjes 

Runderstoofpotje met warme groente , rauwkost & patat 

Vrijdag  

Oudjaarsavond gesloten 

 

Zaterdag  

Nieuwjaarsdag gesloten 

 

 

Menu’s zijn onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


