
  

Maaltijden Oktober 
 

 

Afhaalmaaltijd €7,00 |Bezorgen + €1,00 |Aanschuif + €9,00 

Maandag  04-10 Witte bonen chili met kip en rijst 

Maandag 05-10 Veldsla stamppot met gehaktballen 

Maandag 06-10 Surinaamse soato soep met, kip en rijst  *V Aanschuifmaaltijd      

 Maandag          07-10     Tomaten cous cous met doperwten en falafel *V 

Maandag 08-10 Vis teriyaki met noedels en groente  

  

Maandag  11-10  Oosterse rijstschotel met gerookte makreel 

Dinsdag  12-10 Bulgur met gegrilde groenten en gehakt rolletjes*V 

Woensdag  13-10 Surinaamse nasi met kipsaté en groente*V    Aanschuifmaaltijd                                         

Donderdag  14-10  Traybake van peer, varkenslapje, rode ui, tijm en knolselderij 

Vrijdag  15-10 Zuurkoolstamppot met appel, kaneel, gerookte spekkies 

  

Maandag  18-10  Pittige viscurry met gember, koriander en witte rijst 

Dinsdag  19-10 Quiche met spinazie, gerookte zalm en salade*V 

Woensdag   20-10 Mosselpannetje *V Aanschuifmaaltijd                                              

Donderdag  21-10  Pompoen pilav met köfte 

Vrijdag  22-10 Rode bieten stamppot en shoarma vlees 

  

Maandag  25-10  Marokkaanse traybake met pompoen, kikkererwten en worst *V 

Dinsdag  26-10 Portobello steaks met aardappelpuree *V 

Woensdag   27-10 Roti met kip kerrie, groente en aardappelen * V      Aanschuifmaaltijd 

Donderdag  28-10 Ovenschotel van zuurkool en gehakt 

Vrijdag  29-10 Stamppot rode ui-bieten met een speklapje    
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Maaltijden Oktober 

 

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 

 

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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