
aantal aantal soep

Vr 1 Kabeljauw in vissaus met worteltjes en aardappelpuree  Vr 1 Spinaziestamppot met braadworst in jus  

Za 2 Gesneden varkensvlees, savooiekool, gekookte aardap  Za 2 Tagliatelle met kip en bospaddestoelen  

Zo 3 Kipschnitzel, stroganoffsaus, snijbonen en  krieltjes  Zo 3 Runderlapje, bloemkool, en gekookte aardappelen  

  

Ma 4 Hamlapje, tuinboontjes en spekjes en aardappelpuree  Ma 4 Rode kool stamppot met gehaktballetjes in jus  

Di 5 Kipstoofpotje, champigions, appelcompote, aardappelblokjes  Di 5 Spaghetti bolognese  

Wo 6 Runderlapje met schorseneren à la crème, aardappelen  Wo 6 Kibbeling, wortel- doperwtenmix en aardappelblokjes  

Do 7 Varkensoester met spinazie à la crème en gekookte krieltjes  Do 7 Gehaktbal met witlof met gekookte aardappelen  

Vr 8 Gebakken visfilet, botersaus, wortelen, gebakken aardappelen  Vr 8 Hamburger in uiensaus met appelmoes en  aardappelschijfjes  

Za 9 Preistamppot met kipfilet in jus  Za 9 Schnitzel in jus met sperziebonen en gebakken aardappelen  

Zo 10 Varkensmedaillon,roomsaus, groenten, gebakken aardappelen  Zo 10 Bami Goreng speciaal met kip in satésaus  

  

Ma 11 Kippenboutjes met tutti frutti en gebakken aardappelen Ma 11 Runderlapje met stoofperen en aardappelpuree

Di 12 Tagliatelle met zalmstukjes en groene aspergepuntjes Di 12 Witlofschotel met ham en kaassaus en aardappelpuree

Wo 13 Spinaziestamppot met omelet Wo 13 Kipburger, bloemkool in kaassaus en gebakken aardappelen

Do 14 Jachtschotel met rode kool met appeltjes en aardappelpuree Do 14 Lasagne bolognese

Vr 15 Vis in Hollandaisesaus met rode bietjes en aardappelpuree Vr 15 Gehaktbal, satésaus- sperzieboontjes- gebakken aardappelen

Za 16 Hamburger in currysaus, worteltjes en krieltjes Za 16 Hongaarse goulash met doperwtjes en rijst

Zo 17 Kiphaasjes met witlof en aardappelpuree Zo 17 Babi ketjap met bami
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Ma 18 Hollandse hachée met rode kool en gekookte aardappelen Ma 18 Hutspot met stukjes runderstoofvlees

Di 19 Gehaktschotel, aubergine, courgette, aardappel, kaassaus Di 19 Nasi Goreng met kip in zoetzure saus

Wo 20 Stoofpotje met andijvie à la crème en aardappelpuree Wo 20 Witlofschotel met ham en kaassaus en aardappelpuree

Do 21 Blinde vink met rode bietjes en aardappelblokjes in kaassaus Do 21 Macaroni in tomatensaus met ham en kaas

Vr 22 Scharrolletjes, Hollandaisesaus, broccoli en aardappelpuree Vr 22 Hamburger,uiensaus, appelmoes-gebakken aardappelschijfjes

Za 23 Vegetarische lasagne met bladspinazie en romige kaassaus Za 23 Omelet in kaassaus met worteltjes en gebakken aardappelen

Zo 24 Boeuf bourguignon, Parijse wortelen, gekookte aardappelen Zo 24 Kipstoofpotje,champigions, appelcompote-aardappelblokjes

Ma 25 Hamlapje met tuinboontjes en spekjes en aardappelpuree  Ma 25 Hutspot met stukjes runderstoofvlees

Di 26 Jachtschotel met rode kool met appeltjes en aardappelpuree  Di 26 Nasi Goreng met kip in zoetzure saus   

Wo 27 Gehaktbal, satésaus,sperzieboontjes- gebakken aardappelen  Wo 27 Witlofschotel met ham en kaassaus en aardappelpuree   

Do 28 Gesneden varkensvlees, savooiekool gekookte aardappelen  Do 28 Macaroni in tomatensaus met ham en kaas   

Vr 29 Lekkerbekje, doperwt- wortelmix en gebakken aardappelen  Vr 29 Hamburger,uiensaus, appelmoes-gebakken aardappelschijfjes   

Za 30 Kip in rozemarijnsaus, broccoliroosjes en aardappelpuree  Za 30 Omelet in kaassaus met worteltjes en gebakken aardappelen   

Zo 1 Varkensoester met spinazie à la crème en gekookte krieltjes  Zo 1 Kipstoofpotje,champigions, appelcompote-aardappelblokjes   

Uiterlijk 21 Maart inleveren
2e Paasdag 18-04-22 wordt maaltijd op vrijdag 15-04-22 koud geleverd

Koningsdag 27-04-22 wordt op 26-04-22 koud geleverd Voor vragen belt u naar: 0115-729990
De koude route van maandagmiddag 18-04-22 brengen  we op 19-04-22 dinsdagmiddag 


