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MENULIJST MAAND JANUARI  2018 

 

Ma 01 Nieuwjaarsdag gesloten zie bijlage 

Di 02 Hamlapje met snijboontjes en gekookte aardappelen 

Wo 03 Rookworst met stamppot zuurkool 

Do 04 Balletje gehakt met andijvie en gekookte aardappelen 

Vr 05 Roomschnitzel of vis met worteltjes en gekookte aardappelen 

Za 06 Kip dijfilet / champignons met broccoli en kriel aardappeltjes 

Zo 07 Stoofpotje van kip kerrie met doperwtjes en witte rijst 

Weekend salade: Kip kerrie salade met brood & boter 

 

Ma 08 Gebraden kip met Mexicaanse groente en witte rijst 

Di 09 Slavink met stamppot hutspot 

Wo 10 Hamburger met uitjes ~ rodekool en gekookte aardappelen 

Do 11 Braadworst ~ lof met kaas en gekookte aardappelen 

Vr 12 Balletje gehakt of vis met bietjes en gekookte aardappelen 

Za 13 Rookworst met stamppot boerenkool  

Zo 14 Pasta schotel met kip, broccoli en tomaat 

Weekend salade: Tonijnsalade met brood & boter 

 

Ma 15 Hachee met stoofpeertjes en puree 

Di 16 Runderlapje ~ spitskool met ananas en kerrie ~ puree 

Wo 17 Balletje gehakt met bloemkool  en gekookte aardappelen 

Do 18 Varkenslapje met sperzieboontjes en gekookte aardappelen 

Vr 19 Kalfslapje of vis met worteltjes en gekookte aardappelen 

Za 20 Rookworst met stamppot boerenkool en spekjes 

Zo 21 Stukjes kipsate met wokgroente en witte rijst 

Weekend salade: Huzarensalade met brood & boter 

 

Ma 22 Kipschnitzel met snijboontjes en gekookte aardappelen 

Di 23 Rookworst met stamppot boerenkool 

Wo 24 Goulash met doperwtjes en puree ~ appelmoes 

Do 25 Slavink ~ tuinboontjes met ham en uitjes ~ puree 

Vr 26 Balletje gehakt of vis met bietjes en gekookte aardappelen 

Za 27 Kip dijfilet/ champignons ~ compote en gebakken aardappeltjes 

Zo 28 Rookworst met stamppot hutspot 

Weekend salade: Zalmsalade met brood & boter 

 

Ma 29 Gelderse schijf met andijvie en gekookte aardappelen 

Di 30 Runderlapje met rodekool en gekookte aardappelen 

Wo 31 Macaroni bolognese met een frisse rauwkost 

 

 

 

 

Bezorging van warme maaltijden vindt plaats van maandag tot en met vrijdag 

De maaltijden kunt u zowel in de lunch als in de avond laten bezorgen. 

Lunch: tussen 11:30 uur en 13:00 uur 

Avond: tussen 16:00 uur en 18:00 uur 

Bestellingen voor het weekend worden vrijdag gekoeld geleverd en dienen uiterlijk 

op donderdag te worden besteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekgerecht A 

Hamburger met uitjes ~ rodekool en 

gekookte aardappelen 

Weekgerecht B 

Kip sate met bami en spiegel eitje 

 

(02-01 t/m 07-01) 

 

 

Weekgerecht A 

Speklapje met stamppot van prei en 

ham 

Weekgerecht B 

Spaghetti bolognese met een frisse 

rauwkost 

 (08-01 t/m 14-01) 

 

 

Weekgerecht A 

Maaltijd erwtensoep ~ roggebrood 

met spek 

Weekgerecht B 

Gebakken spek en ui met bruine 

bonen ~ puree en piccalilly 

(15-01 t/m 21-01) 

 

 

Weekgerecht A 

Lasagne met een vulling van tomaat, 

gehakt en groenten 

Weekgerecht B 

Kip sate met bami en kroepoek 

 

 (22-01 t/m 28-01) 

 

 

Weekgerecht A 

Zuurkoolschotel met spekjes, 

ananas, rozijntjes, uitjes, puree en 

stukjes rookworst 

Weekgerecht B 

Gebraden kip met tutti frutti en 

puree 

(29-01 t/m 04-02) 


