MENU MAART 2019
Wk

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Maandgerecht

9

kippendij met ham en roomsaus
worteltjes met honing en peterselie
rijst

10

4 maart
geb. mosterdsoep
*
karbonade
bieten met uitjes
aardappelen
*
gestoofde appeltjes

11

11 maart
held. kippensoep
*
runderlapje
andijvie met room
aardappelen
*
karamelvla

12

13

18 maart
geb. crèmesoep van
pastinaak
*
verse worst
spitskool met hamsaus
aardappelen
*
stoofpeertjes
25 maart
held. groentesoep

5 maart
tomaten-roomsoep
*

kabeljauw met witte
wijnsaus
spinazie met ei
aardappelpuree
*
citroenvla
12 maart
geb. aspergesoep
*

varkenslapje
kapucijners met
champignons en uien
aardappelen
*
vanillekwark
19 maart
held. kippensoep
*
sukadelapje
bieten met appel
aardappelen
*
perzikenvla
26 maart
geb. venkelsoep

Tijden van bestellen, wijzigen of afzeggen:
- Maaltijden voor maandagochtend: doorgeven voor zaterdag 12.00 uur.
- Maaltijden voor dinsdag t/m zaterdag-ochtend: minimaal 1 dag van te voren
doorgeven voor 17.00 uur.
- Maaltijden voor maandag t/m vrijdag-avond: uiterlijk doorgeven voor 12.00 uur.
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
1 maart
2 maart
zalmroomsoep
bruine bonensoep met
*
rookworst
runderstoofschotel met
*
abrikozen en pruimen
kalfssaucijsje
stamppot andijvie met
postelein
spekjes
aardappelen
*

*

mandarijn
9 maart
pompoensoep

6 maart
held. groentesoep
*
hamlapje
rode kool met tutti frutti
aardappelen
*
watergruwel

7 maart
held. broccolisoep
*
hachee
hutspot
*
blanke vla

bitterkoekjesvla
8 maart
held. kippensoep
*
sukadelapje
worteltjes met peterselie
aardappelen
*
hangop met vruchten

13 maart
tomaten-roomsoep
*
rookworst
stamppot boerenkool
met spekjes
*
chocoladevla met peren

14 maart
held. groentesoep
*
kipsaté
nasi goreng
atjar tjampoer
*
druiven

15 maart
held. courgettesoep
*
rundervink
sperziebonen
aardappelen
*
griesmeelvla met rozijnen

20 maart
geb. goulashsoep
*
gehakt
snijbonen
aardappelen
*
fruitsalade

21 maart
tomaten-roomsoep
*
schelvis met mosterdsaus
worteltjes met peterselie
aardappelen
*
rijstevla met bessensap

22 maart
held. groentesoep
*
procureurlapje
witlof met room
aardappelpuree
*
rabarbermoes

27 maart
held. kippensoep

28 maart
Indiase kerriesoep

29 maart
tomaten-roomsoep

hoofdgerecht
voorgerecht
nagerecht
menu compleet
bezorgkosten

€ 9.50
€ 1,75
€ 1,75
€ 12,50
€ 1,95

Zondag
3 maart
held. bospaddenstoelensoep
*
witlofschotel met ham en
kaas
gegratineerde aardappelen
*
chipolatapudding
10 maart
geb. ossenstaartsoep

*

*

gehakt
tuinboontjes met
bonenkruidsaus
aardappelen
*
ananasvla
16 maart
erwtensoep met rookworst

kippendij gevuld met gehakt
en pruimen, basilicumjus
roerbakgroente
gebakken krielaardappelen
*
stracciatella-pudding
17 maart
bouillon met omelet

*

*

varkensrollade gevuld met
ontbijtspek
romanescomix
aardappelen
*
gestoofde abrikozen
23 maart
Turkse linzensoep
*
kipfilet
gestoofde prei met
kaassaus
aardappelen
*
hopjesvla
30 maart
geb. crèmesoep

Franse runderstoofschotel
doperwten met mais
aardappelpuree met
tuinkruiden
*
roomrijst met cassissaus
24 maart
romige selderijsoep
*
eiersalade met boerenham,
hartig taartje, gevuld
tomaatje, stukje brie,
rauwkost en fruit
*
custardpudding met pruimen
31 maart
held. pouletsoep

*

*

*

*

*

*

*

riblapje
Romanoboontjes
aardappelen

gemarineerd speklapje
stamppot zuurkool met
spekjes

macaroni met ham,
champignons en kaas
tomaten-selderijsalade

varkenslapje
spinazie met room
aardappelen

varkensrollade
broccoli met amandelen
aardappelen

blinde vink
andijvie met room
aardappelen

kalfsstoofschotel
rode kool met rozijnen
aardappelpuree

*

rum-rozijnenvla
Ook te bestellen
Op de achterkant van onze
menulijst kunt u kiezen uit
- soepen
- maandgerecht
- keuzegerechten
Onze keuzemogelijkheden gaan
nog verder. Uit de gerechten
hiernaast kunt u een eigen menu
samenstellen.

*

appelcompôte
Variatielijst
Hoofdgerecht
- rode kool met appel
- sperziebonen
- worteltjes
- andijvie met room
- doperwten
- witlof met room
- rauwkostsalade
- appelcompôte
- stoofpeertjes

*

mokkavla
- runderlapje
- varkenslapje
- gehakt
- kipfilet
- verse worst
- rookworst
- gestoofde vis
- vegetarische
vleesvervanger
- kipsaté
- babi pangang

*

bosvruchtenkwark
- gebakken
aardappelen
- gekookte
aardappelen
- aardappelpuree
- rijst
- nasi goreng
- bami goreng
Koolhydraat-arm
- bloemkool-linzenrijst
- knolselderijpuree

*

gembervla
- stamppot boerenkool
met spekjes
- stamppot zuurkool
met spekjes
- hutspot
Ook te bestellen:
liters en halve liters
(biologische) soepen

*

tutti-frutti
Voorgerecht
- heldere groentesoep
- tomaten-roomsoep
- heldere kippensoep
Nagerecht
- verse fruitsalade
- vanille vla
- yoghurt
- appelcompôte
- stoofpeertjes

*

chocoladebavarois

Bezorging weekend/
openingstijden winkel
De maaltijd voor zondag
kan op zaterdag bezorgd of
gehaald worden.
Onze winkel is geopend
van 8.30 tot 17.45 uur en
op zaterdag van 8.30 tot
12.00 uur.
r

