
Menu A aantal Menu B aantal soep

di 1 Cordon bleu met spinazie en aardappelpuree di 1 Schnitzel in jus met sperziebonen en gebakken aardappelen

wo 2 Gehaktbal met bloemkool, broccoli en gekookte aardappelen wo 2 Vis in Hollandaisesaus met rode bietjes en aardappelpuree

do 3 Kipschnitzel met stroganoffsaus, snijbonen en gebakken krieltjes do 3 Babi pangang met groentenrijst

vr 4 Lekkerbekje met doperwt- en wortelmix, gebakken aardappelen vr 4 Spinaziestamppot met braadworst in jus

za 5 Varkensrollade met andijvie en gekookte aardappelen za 5 Nasi Goreng met kip in zoetzure saus

zo 6 Viergroentenstamppot met gehaktbal in jus zo 6 Risotto met bospaddestoelen (vegetarisch)

ma 7 Witlofschotel met ham/kaassaus en aardappelpuree ma 7 Penne in pestosaus met kip en groene groenten

di 8 Runderlapje in jus met snijbonen en aardappelpuree di 8 Indonesische rijsttafel, babi ketjap, sambal en sperziebonen

wo 9 Hutspot met vegetarische balletjes wo 9 Draadjesvlees in biersaus met rode kool en rösti's

do 10 Varkensoester met spinazie à la crème en gekookte krieltjes do 10 Chili con carne met gehakt en rijst

vr 11 Heekfilet in Hollandaisesaus met broccoli en aardappelpuree vr 11 Hamburger in uiensaus, appelmoes en gebakken aardappelschijfjes

za 12 Andijviestamppot met speklapje in jus za 12 Bami Goreng speciaal met kip in satésaus

zo 13 Kipnuggets in kerriesaus met gebakken aardappelen zo 13 Gehaktschotel, aubergine, courgette, aardappelschijfjes in kaassaus

ma 14 Boeuf bourguignon met Parijse wortelen en gekookte aardappelen ma 14 Procureurlapje met bladspinazie en aardappelpuree

di 15 Preistamppot met kipfilet in jus di 15 Gebakken visfilet in botersaus, Parijse wortelen en gebakken aardappel

wo 16 Rundergehaktbal in jus met bladspinazie à la crème, gekookte aardappel wo 16 Kippenragout met worteltjes, doperwten en rijst

do 17 Varkenslapje met witte bonen in tomatensaus en aardappelen do 17 Lasagne met bladspinazie en romige kaassaus (vegetarisch)

vr 18 Kibbeling met wortel- en doperwtenmix, gekruide aardappelblokjes vr 18 Kip cordon bleu met bloemkool, broccoli en gekookte aardappelen

za 19 Stoofpotje met andijvie à la crème en aardappelpuree za 19 Babi ketjap met bami

zo 20 Kipfilet met sperziebonen en gekookte aardappelen zo 20 Hamburger in currysaus, worteltjes en krieltjes

ma 21 Runderlapje met bloemkool in bechamelsaus en gekookte aardappelen ma 21 Vissticks met tutti frutti en gebakken aardappelen

di 22 Hollandse andijviestampot met vegetarische balletjes di 22 Gesneden varkensvlees met savooiekool en gekookte aardappelen

wo 23 Gehaktschotel met prei à la crème, aardappelpuree en kaasgratin wo 23 Kip in kerriesaus met doperwten en rijst

do 24 Oma's kipgerecht met champignons, groentenmix, gebakken aardappelen do 24 Spaghetti bolognese

vr 25 Zalmfilet in dillesaus met Parijse worteltjes en aardappelpuree vr 25 Blinde vink met rode bietjes en aardappelblokjes in kaassaus

za 26 Rode kool stamppot met gehaktballetjes in jus za 26 Nasi Goreng speciaal met kip in satésaus

zo 27 Kipstoofpotje met champigions, appelcompote, gekruide aardappelblokjes zo 27 Tagliatelle met zalmstukjes en groene aspergepuntjes

ma 28 Runderburger in uiensaus met rode kool en kruidige aardappelblokjes ma 28 Rijkgevulde schotel met quorn en vergeten groenten zoals pastinaak

di 29 Speklap met rode bietjes en gekookte aardapelen di 29 Kabeljauw in vissaus met worteltjes en aardappelpuree

wo 30 Andijviestamppot met gehaktbal in jus wo 30 Mexicaanse kipschotel paprika ananas rijst
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