Maaltijden December
Afhaalmaaltijd €7,00 |Bezorgen + €1,00 |
Maandag

06-12

Ajam paniki (pittige kip met ananas en rijst)

Dinsdag

07-12

Hartige taart met champignons en katenspek

Woensdag
Donderdag

08-12
09-12

Surinaamse Soato soep met rijst * V
Pompoen- viscurry met rijst * V

Vrijdag

10-12

Pasta met groente en kipgehaktballetjes in tomaten saus * V

Maandag

13-12

Kipkarbonade met rijst, snijbonen

Dinsdag

14-12

Romige gnocchi met courgette en kaas * V

Woensdag

15-12

Surinaamse Bami met kip uit de oven en groente * V

Donderdag

16-12

Rode bieten stamppot met speklapje

Vrijdag

17-12

Spaghetti met tonijn en champignons in roomsaus * V
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Maaltijden December
D'ROEM doet de exploitatie van De Hobbit en is een, door SBB erkend
leerwerkbedrijf, in de vorm van een lunchroom. Een dagbesteding project voor
jongeren en jonge moeders in de leeftijd van 16 tot ongeveer 27 jaar die
gemotiveerd zijn om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling
en perspectieven willen creëren voor zichzelf.
Onze jongeren bereiden dagelijks verse afhaalmaaltijden. Wilt u één of meerdere
maaltijden bestellen, doe dit dan minimaal 1 dag van te voren.
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

Vakantie
Wij hebben vakantie van 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022
Op 10 januari is de lunchroom weer open en gaan wij weer koken voor u!
Fijne feestdagen!
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