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Maaltijden Februari 
Maandag 3-2 Pasta met aubergine, courgette en kikkererwten 

Dinsdag 4-2 Prei schotel met gehakt 
Woensdag  5-2 Kipsaté met nasi en groenten – Aanschuifmaaltijd 

Donderdag 6-2 Chili con carne met rijst 

Vrijdag 7-2 Noedels met koolvis 
 

Maandag 10-2 Bulgur salade met paddenstoelen en feta 
Dinsdag 11-2 Tajine met zoete aardappel, wortel en dadels 

Woensdag  12-2 Surinaamse hapjes schotel – Aanschuifmaaltijd & Dansavond 
Donderdag 13-2 Zoetzure kip met rijst en groenten 

Vrijdag 14-2 Maaltijdsalade Niçoise 

 
Maandag 17-2 Chinese woknoedels met ei en pinda’s 

Dinsdag 18-2 Gele rijs met chorizo en groenten 
Woensdag  19-2 Linzensoep met köfte en brood – Aanschuifmaaltijd  

Donderdag 20-2 Gepofte zoete aardappel met pittige kip, broccoli en paksoi 
Vrijdag 21-2 Gevulde courgette met tonijn en rijst 

 

Maandag 24-2 Kikkererwtenbowl met zoete aardappel, quinoa en spinazie 
Dinsdag 25-2 Stoofpot met ratatouille, chipolata worst en brood 

Woensdag  26-2 Rendang met gele rijst – Aanschuifmaaltijd  
Donderdag 27-2 Noedels met kip teriyaki 

Vrijdag 28-2 Vis ovenschotel met krieltjes 

*V Vegetarisch gerecht of vegetarische optie 
 

Elke woensdagavond “Aanschuifmaaltijden” 
• U kunt aanschuiven bij ons aan tafel  en samen eten met  

uw gezin, buren, vrienden of collega’s . 
• Geen afwas thuis, goede bediening en een leuke sfeer. 
• Uiterlijk tot 14:00 uur reserveren op woensdag.   
• Inloop vanaf 17:00, wij serveren tot 19:00. 
• Na de maaltijd een kopje koffie of thee met iets lekkers. 
• De kosten zijn slechts €7,50 

 
 

Valentijnsbox 
Doosje met lekker baksels voor jouw Valentijn! 

(of voor jezelf) 
 

Bestel uiterlijk jouw doos op 13 februari 
Kom deze ophalen op 14 februari 

Kosten €5,00 
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Afhaalmaaltijden 

 

 
 

 

Van maandag t/m vrijdag koken de leerlingen van de opleiding keuken-

assistent verse maaltijden. 

Dit gebeurd in het opleidingscentrum van Stichting D’ROEM. 

 

Hoe werkt het? 

1. Bestel uw maaltijd uiterlijk voor 11:00 ’s ochtends 
Telefonisch 070 737 0865 
Via de website: www.D-ROEM.nl 
2. Tussen 16:00 en 17:00 ophalen in de lunchroom. 
Joseph Ledelstraat 50 
3. Betaal bij afhalen €5,00 per pin of contant. 

 

 

U hoeft de maaltijd alleen nog maar thuis op te warmen. 

Eet smakelijk! 

 

 

Dansavond + Salsa workshop 
Op Woensdag 12 februari organiseert 
D’ROEM een dansavond aansluitend op 
de aanschuifmaaltijd.  
De avond duurt van 17.15 tot 22.00 
 

Speciaal op 12 Februari een gratis salsa 
workshop!! 

 

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

