
 
                      
 
              Maandag 2 Januari 

 
                          Varkenshaas met champignonsaus, gegrilde groente en 
                          Pommes noisettes 
     

 
Dinsdag 3 Januari 

 
   Labskous ( winters stamppot)                               
        

                                       
                    

Woensdag 4 Januari 
               
                           Kofte in tomatensaus, rijst, doperwten en mais  en een 
           lekkere salade    
                                     
 
                                                   Donderdag 5 Januari 
               
                           Wienerschnitzel met stroganoffsaus, bloemkool met een kaassaus 
            en gebakken aardappels       
                                  
 
                                           Vrijdag 6 Januari 
        
                           Kippenpoot met stoofappel en gebakken aardappels         
                                   
                                                                     
           Maandag 9 Januari 
                            
                          Beenham met honing-tijmsaus, aardappelgratin en gemengde 
                          groenten      
                   
                                                  Dinsdag 10 januari 
 
                          Roti compleet                                       
                                 Woensdag 11 Januari 
 
             Macaroni schotel uit de oven              
 
                                                Donderdag 12 Januari 
                
          Tagliatelle met kip en paddenstoelen met een 
          romige saus               
 
                                                                                         
                        

 
                                                 
                                                                                                  
               Vrijdag 13 Januari 
 
                        Gebakken vis met ovenbereide bospeen, gebakken 
        aardappels en saus van de dag 
                                                                                
                                              Maandag 16 Januari 
 
                         Stamppot hete bliksem, jus met spekjes en rookworst 
           
                                              Dinsdag 17 Januari 
 
  
                         Babi pangang met rijst en pittige boontjes 
                                                     
                                                                                                                                                    
                 Woensdag 18 Januari  
 
                       Huzaar vooraf, Hoofdmaaltijd een lekkere kom verse snert 
                       met roggebrood  en spek                                            
                        
                                                Donderdag 19 Januari 
 
                        Kippenpoot met stoofpeer, gebakken aardappels en 
        saus van de dag 
               
                                                Vrijdag 20 Januari 
                                             
                        Gordon bleu met lekkere roomsaus, haricot verts en 
                        puree met kruiden        
                                         
                      Maandag 23 Januari                    
 
                         Sucadelapje, luxe rode kool en peterselie kriel 
                                                                        
 
                       Dinsdag 24 Januari 
                     
                      Kippenpoot met frites en groente van de dag 
       
         Woensdag 25 Januari 
 
       Surinaamse bami met kip en een lekkere rauwkost    
      
                     
 
                



Heeft u een allergie ? 
Graag  aan ons melden 

 

 

                                  
                               Donderdag 26 Januari  
 
         Stamppot boerkool met spek en een bal gehakt                 
                    
                                                               
                                Vrijdag 27 Januari 
                          

                 Culinaire avond, Thema chocolade 

                                        
                                Maandag 30 Januari 
       
        Nasi met kipsaté, kroepoeken en zoetzure  
 komkommer salade 
 
    Dinsdag 31 Januari 
 
         Broodje shoarma met huisgemaakte knoflooksaus, 
          Frtites en een lekkere salade 
           

                           

 

Mocht uw keuze er niet bij zitten, dan kunt u kiezen voor het koksmenu                                                                           
 

Heeft u een voedselallergie of speciale wensen?  
Graag even doorgeven aan de receptie. 

 
Prijzen  

Complete maaltijd inclusief soep en dessert: € 9.00 
Alleen hoofdmaaltijd: € 7,00 

Soep: € 1,00 
Nagerecht: 1,00 

Extra saus: € 0,40 
 

Betalingen gelieve per pin te voldoen. 
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