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Maaltijden December 
 

Maandag 2-12 Zuurkool stamppot met rookworst  *V 

Dinsdag 3-12 Bulgur met champignons, tomaat en wal noten 

Woensdag  4-12 Surinaamse pindasoep met kip en rijst - Aaanschuifmaaltijd 

Donderdag 5-12 Erwtensoep met roggebrood en katenspek 

Vrijdag 6-12 Spaanse schotel met chipolata worstjes, gebakken gnocchi 

 

Maandag 9-12 Marokkaanse stamppot met pompoen, kikkererwten en kip 

Dinsdag 10-12 Gevulde aardappel met gehakt, doperwten en worteltjes 

Woensdag  11-12 Roti met kipkerrie en groenten – Aanschuifmaaltijd & Dansavond  *V  

Donderdag 12-12 Pasta gratin met courgette en spekreepjes 

Vrijdag 14-12 Thaise curry met kip en witte rijst 

 

Maandag 16-12 Sinaasappelrijst met vis en broccoli 

Dinsdag 17-12 Rode ui- bieten stamppot met speklapje 

Woensdag  18-12 Kip uit de oven met witte rijst en groenten 

Donderdag 19-12 Witlofstamppot met peer en karbonade 

Vrijdag 20-12 Gesloten – Vakantie T/M 05-01-2020 

 

Maaltijden Januari 
 

Maandag 6-1 Gevulde paprika met gehakt en  met Bulgur 

Dinsdag 7-1 Kaasschnitzel met paksoi stamppot  *V 

Woensdag  8-1 Surinaamse BB met R (Bruine bonen met rijst) - Aanschuifmaaltijd 

Donderdag 9-1 Pangafilet met aardappelen en broccoli 

Vrijdag 10-1 Pasta met garnalen en courgette in romige tomatensaus 

 

Maandag 13-1 Bloemkoolnasi met een gebakken ei  *V 

Dinsdag 14-1 Visstoofpotje met brood 

Woensdag  15-1 Paella – Aanschuifmaaltijd & Dansavond 

Donderdag 16-1 Hoisinkip met rijst en spinazie 

Vrijdag 17-1 Lasagne met gehakt en groenten in tomatenroomsaus 

 

Maandag 20-1 Courgette gevuld met couscous en gehakt en salade 

Dinsdag 21-1 Noodles met kip en wokgroenten 

Woensdag  22-1 Surinaamse Pom en pastei met kip en groente - Aanschuifmaaltijd 

Donderdag 23-1 Koolvisfilet met citroenaardappelen en broccoli 

Vrijdag 24-1 Kebab met aubergine, paprika en aardappelen 

 

Maandag 27-1 Kokosrijst met paksoi en kip 

Dinsdag 28-1 Spaghetti met romige witlof  *V 

Woensdag  29-1 Surinaamse Soato soep met witte rijst en kip - Aanschuifmaaltijd 

Donderdag 30-1 Quiche met spinazie, feta, tomaat en salade  *V 

Vrijdag 31-1 Aardappelschotel met braadworst, Rozemarijn en groenten. 

*V Vegetarisch gerecht of vegetarische optie  
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Afhaalmaaltijden 

 

 
 

 

Van maandag t/m vrijdag koken de leerlingen van de opleiding keuken-

assistent verse maaltijden. 

Dit gebeurd in het opleidingscentrum van Stichting D’ROEM. 

Hoe werkt het? 

1. Bestel uw maaltijd uiterlijk voor 11:00 ’s ochtends 
Telefonisch 070 737 0865 
Via de website: www.D-ROEM.nl 
2. Tussen 16:00 en 17:00 ophalen in de lunchroom. 
Joseph Ledelstraat 50 
3. Betaal bij afhalen €5,00 per pin of contant. 

 

U hoeft de maaltijd alleen nog maar thuis op te warmen. 

Eet smakelijk 

Elke woensdagavond “Aanschuifmaaltijden” 
• U kunt aanschuiven bij ons aan tafel  en samen eten met uw gezin, 

buren, vrienden of collega’s . 
• Geen afwas thuis, goede bediening en een leuke sfeer. 
• Uiterlijk tot 14:00 uur reserveren op woensdag.   
• Inloop vanaf 17:00, wij serveren tot 19:00. 
• Na de maaltijd een kopje koffie of thee met iets lekkers. 
• De kosten zijn slechts €7,50 
 

NIEUW 
Op Woensdag 11 december en 15 januari organiseert D’ROEM een 
dansavond aansluitend op de aanschuifmaaltijd. 
De avond duurt tot 22.00.  
Wij zorgen voor de consumpties, zorgt u voor de gezelligheid?! 

 

http://www.d-roem.nl/

