Maaltijden November
Afhaalmaaltijd €7,00 |Bezorgen + €1,00 |Aanschuif + €9,00
Maandag

01-11

Cous cous met kip, bospeen en cranberry saus

Dinsdag

02-11

Witlofstamppot met peer en karbonade

Woensdag
Donderdag

03-11
04-11

Nasi Koening met rendang Aanschuifmaaltijd
Gnocchi met gerookte spekkies en bladspinazie *V

Vrijdag

05-11

Linzencurry met vis en rijst *V

Maandag

08-11

Erwtensoep met rookworst, roggebrood en katenspek

Dinsdag

09-11

Spinazie stamppot met braadworst en rode uien jus*V

Woensdag

10-11

Surinaamse bruine bonen met kip en rijst Aanschuifmaaltijd

Donderdag

11-11

Pasta met geroosterde pompoen, boerenkool, walnoten en tahin *V

Vrijdag

12-11

Makreel curry met naanbrood *V

Maandag

15-11

Rode kool met aardappelen en rundvlees

Dinsdag

16-11

Quiche met groente en gerookte spekkies

Woensdag

17-11

Linzensoep met köfte en Turks brood *V Aanschuifmaaltijd

Donderdag

18-11

Preistamppot met gehaktballen in kerrie saus

Vrijdag

19-11

Kipstoof met citroen en ras el hanout

Maandag

22-11

Zoete aardappel stamppot met tonijn *V

Dinsdag

23-11

Curry madras met vis en linzen rijst*V

Woensdag

24-11

Roti met kip kerrie, groente en aardappelen * V

Donderdag

25-11

Pompoenlasagne met geitenkaas *V

Vrijdag

26-11

Traybake met bonen, kip, tomaatjes en broccoli *V

Maandag

29-11

Vispakketje uit de oven met tuinerwten puree *V

Dinsdag

30-11

Harirra met harissa en Marokkaans brood

Woensdag
Donderdag

01-12
02-12

Surinaamse nasi met kip uit de oven en groente*V Aanschuifmaaltijd
Geroosterde aubergine schotel met mozzarella*V

Vrijdag

03-12

Chinese eier-mie met surimi sticks en groenten*V
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Maaltijden November
V= vegetarisch (ook mogelijk) | Heeft u allergieën? Meldt het ons.
Bestellen:
Bestel uw maaltijd uiterlijk 1 dag van tevoren. Dit kan telefonisch
070 737 0865 of per mail via de website: www.d-roem.nl/maaltijden
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Afhalen of bezorgen:
Afhalen kan tussen 15.00- 17.00 uur.
Als de maaltijd niet wordt afgehaald, brengen wij de volledige kosten in
rekening.
Adres: Joseph Ledelstraat 50 in Den Haag (De Hobbit)
Betaal bij afhalen €7,- per pin of contant.
Bezorgen doen wij tot uiterlijk 18.00 uur. Betaal €8,- per maaltijd via een
betaalverzoek (tikkie) of overmaken naar: NL48INGB000 5308257 t.n.v
stichting D’ROEM
De maaltijden worden dagelijks vers gemaakt en kunnen thuis
opgewarmd worden
Aanschuiven
Elke woensdagavond kunt u aanschuiven bij ons aan tafel en
samen eten met uw gezin, buren, vrienden, familie of collega’s
Geen afwas thuis, goede bediening en een leuke sfeer
Tot uiterlijk 11.00 reserveren op de dag zelf
bel: 070-7370865 of mail via :www.d-roem.nl/maaltijden
Inloop vanaf 17.30 uur. Wij serveren tot 19.00uur
Kosten van de maaltijd € 9,- incl. 1 kopje koffie/ thee en iets lekkers
Adres: Joseph Ledelstraat 50 in Den Haag (De Hobbit)
Bij minder dan 8 personen gaat de aanschuifmaaltijd niet door. U kunt
dan wel de maaltijd afhalen.
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