
  

Maaltijden 
Maart 

Afhaalmaaltijd €6,00 |Bezorging +€1,00 I  
Maandag  01-03 Volkorenpasta met kip, gember, Chinese kool en tahin 
Dinsdag  03-03 Quiche met gerookte zalm en spinazie 
Woensdag   03-03 Marokkaanse tajine met kip en couscous * V 
Donderdag 04-03 Gebakken aardappelen met gehaktbal, bloemkool en wortelen 
Vrijdag  05-03 Surinaamse bruine bonen met rijst (BB met R) 

  
Maandag   08-03  Mexicaanse maīs frittata met gehakt en tomaten salsa 
Dinsdag  09-03 Visstoofpotje met brood 
Woensdag  10-03 Gele rijst met kip uit de oven, snijbonen en gebakken banaan 
Donderdag  11-03  Spaghetti met linzen-tomatensaus en gehaktballen  
Vrijdag  12-03 Kikkererwtenstoof met aubergine en bulgur *V 

  
Maandag  15-03  Groene curry met kipfilet, noedels en rode uien-koriander salsa  
Dinsdag  16-03 Bulgur salade met falafel *V 
Woensdag   17-03 Roti met kipkerrie, aardappelen en kousenband *V 

Donderdag  18-03  Tomaten risotto met chorizo, spinazie en geitenkaas 
Vrijdag  19-03 Babi panggang met witte rijst 

  
Maandag  22-03  Groente gratin *V 
Dinsdag  23-03 Vis lasagne ( witvis) met prei  
Woensdag   24- 03 Ajam paniki (pittige kip) met ananas en rijst  
Donderdag  25-03 Griekse Moussaka  
Vrijdag  26-03 Kikkererwtenstoof met kokosmelk, kurkuma en spinazie *V 

 

Maandag  29-03 Gevulde paprika met couscous, spinazie en feta *V 
 

  

Dinsdag  30-03 Thaise noedelsoep met visballetjes 
 

  

Woensdag  31-03 Roti met kip kerrie, aardappelen en kousenband *V 
 

  

Donderdag   01-04 Tonkatsu (Japanse schnitzel) met koolsalade 
 

  

Vrijdag 02-04 Gestoofde aubergine met gerookte kip en rijst 
 

  



  
 

 
  

 

Maaltijden Maart 
*Let op i.v.m. de verscherpte maatregelen hebben wij voorlopig geen 
aanschuifmaaltijden en zijn de afhaaltijden gewijzigd.   
Blijf op de hoogte via onze website en social media 
 
V= vegetarisch | Heeft u allergieën? Meldt het ons. 
 

Bestellen:  
Bestel uw maaltijd uiterlijk 1 dag van tevoren  
Dit kan telefonisch 070 737 0865 of via de website:  
             www.d-roem.nl/maaltijden 
 

Afhalen of bezorgen: 
1. Afhalen kan tussen 14.00- 15.00 uur. Als de maaltijd niet wordt 
afgehaald, brengen wij de volledige kosten in rekening.    

2. Adres: Joseph Ledelstraat 50 in Den Haag (De Hobbit) 

3. Betaal bij afhalen per pin of contant.  
4. Bezorgen doen wij tot uiterlijk 18.00 uur.  
  
U kunt bij ons ook uw lunch bestellen en afhalen tussen 10.00- 14.00 uur. 
070-7370865 of www.d-roem.nl 
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