
M ENUC YCLUS  DR IE VAKSM A ALTI JDEN  HER FS T/ WINTER  2022  -  2023

VERS,
GEZOND
& LEKKER

Geniet van een gevarieerd menu aanbod in 
een vernieuwde menusamenstelling.
Wij bieden de hele herfst en winter een uitgebreide 
keuze aan smakelijke en gezonde maaltijden. 
LEVERBAAR T/M MAART 2023



WEEK M EN U  WE E K  1WEEK M EN U  WE E K  1 WEEK NUM M ER  38,  42 ,  46,  50,  2 ,  6  E N  10

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG ZONDAGDONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

MENU

2

MENU

3

MENU

1
Varkensschnitzel in 
champignonsaus, doperwtjes-
worteltjes en aardappelpuree 
met spekjes en bieslook

142657

99186

99201 142662 143172 143173 143174 143165 99202

143179 99170 99167 99192 160236 84529

99166 99181 913504 99212 142663 99195

Drumsticks in kippenjus met 
sperziebonen en gebakken 
aardappeltjes

Spaghetti met gehaktballetjes 
in kruidige tomatensaus

Rundertartaartje met 
sperziebonen en gekookte 
aardappelen

Gebakken zalmfilet 
met Normandische 
saus, bladspinazie en 
aardappelpuree met bieslook

Speklapjes in jus en 
andijviestamppot met spekjes

Kipkerrie met doperwtjes-
worteltjes en gekruide rijst

Verse worst met jus en hutspot Kippenbout met bonne femme

Sucadelapje met jus, bloemkool 
à la crème en aardappelpuree 
met bieslook

Kipfilet in champignonsaus met 
broccoli en rösti rondjes

Rundergehaktbal met jus, witte 
kool à la crème en gekookte 
aardappelen

Varkenshaasstukjes in 
champignonsaus met spinazie 
à la crème en gekookte 
aardappelen

Kipfilet met kippenjus, 
gestoofde witlof naturel en 
aardappelpuree met tuinkruiden

Vegetarische balletjes in 
satésaus met tjap tjoy en nasi 
goreng 

Omelet champignon met 
Provençaalse saus met Parijse 
worteltjes en aardappelpuree

Pasta met romige 
paddenstoelensaus met 
groenten

Nuggets met mosterdsaus, 
doperwtjes en gekookte 
aardappelen

Vegetarische tandoori met 
een quinoa-groenteschotel

Vegetarische balletjes met 
jus, witlof à la crème en 
aardappelpuree

Bonenschotel met falafel en 
aardappel



WEEK M EN U  WE E K  2WEEK M EN U  WE E K  2 WE E K N U M M E R  39,  43,  47,  51,  3,  7  E N  11

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG ZONDAGDONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

MENU

2

MENU

3

MENU

1
Thaise viscurry met witte rijst

Sucadelapje met jus, andijvie à 
la crème en gebakken krieltjes 

Kalkoenrollade in jus met 
preistamppot

Verse worst met jus, rode 
kool met appeltjes en 
aardappelpuree

Lekkerbekje met 
ravigottesaus, fijne groenten 
en aardappelpuree met 
tuinkruiden

Varkensfricandeau in zoete 
uiencompote met broccoli en 
gebakken aardappeltjes                                 

Kip satésaus met sajour lodeh 
en nasi goreng

Babi pangang met 
verschillende groenten met 
pikante saus, ananas en bami 
goreng

Spaanse gehaktballetjes in 
pittige tomatensaus, spinazie 
met kikkererwten en knoflook-
aardappeltjes 

Kipkarbonade met kippenjus, 
rode bietjes met zilveruitjes en 
gekookte aardappelen Macaroni bolognese

Pangafilet in Provençaalse 
saus met Parijse worteltjes en 
aardappelpureeHollandse hachee met hutspot

Vispotje met gekookte 
aardappelen

Vegetarische saté met sajour 
lodeh en bami goreng

Omelet in dragonsaus, tuinbonen 
met ui en gebakken krieltjes

Vegetarische rookworst met 
boerenkoolstamppot

Vegetarische pangang met 
verschillende groenten met 
pikante saus, ananas  en nasi 
goreng

Tajine van kikkererwten met 
abrikozen, noten en krieltjes

Vegetarische grillstukjes 
met pomodorisaus en 
zilvervliesrijst-groenteschotel

Groenteburger met 
peterseliesaus met uitjes en 
spinaziestamppot

124506 160292 160276 99194 124505 99171 84535

142656 290176

99204

142618

84556

160285

142660

99190

160286

99210

160312

170847

99205160288



WEEK M EN U  WE E K  3WEEK M EN U  WE E K  3

   

MENU

1

MENU

2

MENU

3

WE E K N U M M E R  4 0,  4 4,  48,  52 ,  4,  8

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG ZONDAGDONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Speklapjes in jus met 
bloemkool à la crème en 
gekookte aardappelen

Kibbeling met ravigottesaus, 
Mexicaanse groenten en  
gebakken krieltjes

Gebakken zalmfilet 
met Normandische 
saus, bladspinazie en 
aardappelpuree met bieslook

Macaroni met kip, spek, prei en 
champignons

Vegetarische saté met sajour 
lodeh en bami goreng

Vegetarische balletjes met 
jus, witlof à la crème en 
aardappelpuree

Vegetarische tandoori met een 
quinoa-groenteschotel

Foe yong hai met atjar tjampour 
en bami goreng

Omelet champignon in 
Provençaalse saus met Parijse 
worteltjes en aardappelpuree

Pasta met romige 
paddenstoelensaus met 
groenten

Nuggets met mosterdsaus, 
doperwtjes en gekookte 
aardappelen

99186 99170 143179 160281 99209 160278 99212

143174 143165 99202 143160 143173 143172160288

Sucadelapje met jus, 
bloemkool à la crème 
en aardappelpuree met 
bieslook Kippenbout met bonne femme Verse worst met jus en hutspot

Gehaktballen in jus, rodekool 
met appeltjes en gekookte 
aardappelen

Spaghetti met gehaktballetjes 
in kruidige tomatensaus

Rookworst met jus en 
boerenkoolstamppot

Varkenshaasstukjes in 
champignonsaus met spinazie 
à la crème en gekookte 
aardappelen

Rundersaucijs met jus en 
zuurkoolstamppot

Halskarbonade in jus, witlof 
met spek en gekookte krieltjes

Rundertartaartje met jus, 
sperziebonen en gekookte 
aardappelen

99196 84544 99181 913504 912998 99187 99192



WEEK M EN U  WE E K  4WEEK M EN U  WE E K  4 WE E K N U M M E R  41,  45,  49,  1,  5,  9

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG ZONDAGDONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

   

MENU

1

MENU

2

MENU

3

Slavink met jus, sperziebonen 
en aardappelpuree

Sucadelapje met jus, andijvie à 
la crème en gebakken krieltjes 

Pangafilet in Provençaalse 
saus met Parijse worteltjes en 
aardappelpuree

Kalkoenbiefstukjes in 
dragonsaus, tuinbonen met ui 
en gekookte aardappelen

Fusilli in een romige saus met 
gerookte zalm, dille en spinazie 
en Toscaanse groenten

Hachee, rode bietjes met 
zilveruitjes en aardappelpuree 
met tuinkruiden

Kalkoenrollade in jus met 
preistamppot

Speklapjes met 
boerenkoolstamppot

Runderstooflapje met jus, 
rode kool met appeltjes en 
aardappelpuree

Limburgse stoofschotel 
met spruitjes en gekookte 
aardappelen

Rundervink met jus, snijbonen 
en gekookte aardappelenVolkoren macaronischotel

Kip satésaus met sajour lodeh 
en nasi gorengVispotje met gekookte 

aardappelen

Vegetarische pangang met 
pikante groente ananas en nasi 
goreng

Volkorenmacaronischotel 
vegetarisch

Tajine met kikkererwten, 
abrikozen, noten en krieltjes

Groenteburger in 
peterseliesaus met uitjes en 
spinaziestamppot 

Vegetarische grillstukjes 
met pomodorisaus en 
zilvervliesrijst-groenteschotelFalafelschotel met aardappel

Omelet in dragonsaus, 
tuinbonen met ui en gebakken 
krieltjes

160283 160292 99210 142655 143163 160276 99182

99205 142662 84556 99204 142660 411146160286

652831 160310 99184 160285
99171

170847 142652



Onze koks
zijn elke dag 
bezig om voor 
jullie bewoners 
de lekkerste
maaltijden te
bereiden.


