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Afhaalmaaltijden april 
De eerste periode van sluiting door de maatregelen in verband met het corona virus is voorbij. 

Wij willen, zoals u van ons gewend bent, tot 28 april weer in aangepaste vorm de afhaalmaaltijden 
aanbieden. 

De menukaart is opgesteld tot en met 24 april en wij vragen van u 1 dag vooraf te bestellen. 
 
 

Afhaalmaaltijd €5,00 |Bezorging +€1,00 
Maandag 6-4 Shakshuka met zoete aardappel, spinazie en brood *V 

Dinsdag 7-4 Geroosterde pompoen met kippendijfilet en bonen*V 
Woensdag  8-4 Gele rijst met chorizo en tuinerwten 

Donderdag 9-4 Lasagne met groenten, gehakt en bechamelsaus 

Vrijdag 10-4 Woknoedels met gamba’s en groenten *V 
 

Maandag 13-4 Gesloten 
Dinsdag 14-4 Nasi met kip en groenten *V 

Woensdag  15-4 Kikkererwtenstoof met kokosmelk, kurkuma en spinazie *V 

Donderdag 16-4 Pasta Carbonara met gemengde salade 
Vrijdag 17-4 CousCous met gehaktballen en groenten *V 

 
Maandag 20-4 Saoto soep met rijst en kip *V 

Dinsdag 21-4 Quiche met spek en groenten of Quiche met spinazie en feta*V 
Geserveerd met een gemengde salade 

Woensdag  22-4 Thaise curry met kip, groenten en rijst 
Donderdag 23-4 Rijstsalade met tonijn en boerenkool 

Vrijdag 24-4 Gevulde paprika met spinazie, rijst en kaas *V 

 
*V Vegetarisch gerecht of kan vegetarisch besteld worden 
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Afhaalmaaltijden april 
 

Bestellen 
1. Bestel uw maaltijd uiterlijk 1 dag van te voren 

Dit kan telefonisch 070 737 0865 of 
Via de website: www.D-ROEM.nl 

2. U kunt de maaltijd tussen 14:00 en 15:00 afhalen of 
De maaltijd word bezorgd. 

 
Afhalen 

1. Tussen 14:00 en 15:00 afhalen. 
2. Adres: Joseph Ledelstraat 32 (Naast lunchroom De Hobbit). 

3. Betaal bij afhalen €5,00 per pin of gepast met contant geld. 

 
Bezorging 

Wilt u de maaltijd aan de deur laten bezorgen?  
Wij rekenen hiervoor €1,00 bezorgkosten. 
Bij de bezorging hanteren de maateregelen zoals die zijn 
opgesteld door het RIVM. 
 
1. Betalen aan de deur door het geld gepast te overhandigen  

(wij nemen een envelop mee waar u het geld in kunt stoppen). 
2. Of u maakt het geld over via de bank. 

Giro rekening NL48 INGB 0005 3082 57 
Ten name van Stichting D’ROEM 
Met als beschrijving het aantal maaltijden en de datum. 

 
 

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

