
  

Maaltijden Juli  

 
Afhaalmaaltijd €5,00 |Bezorging +€1,00 I Aanschuifmaaltijd €7,50 

Maandag  29-6 Salade met gerookte kip en appel  

Dinsdag  30-6  Ovenschotel met ui en spek  
Woensdag   1-7 Roti met kip kerrie en groente *V  Aanschuifmaaltijd  

Donderdag 2-7  Rijstsalade met munt en lamsworstjes 
Vrijdag  3-7  Traybake met aardappel, broccoli, braadworst en ras el hanout  
  

Maandag  6-7  Pasta met sardines, tomaat en broccoli  
Dinsdag  7-7  Bulgur salade met aubergine en falafel *V 
Woensdag  8-7  Paella  Aanschuifmaaltijd  
Donderdag  9-7  Zoete aardappelcurry  
Vrijdag  10-7  Tagliatelle met spinazie en kip 
  

Maandag  13-7  Pasta bowl met mozzarella *V  
Dinsdag  14-7  Mexicaanse wraps met gehakt  
Woensdag   15-7  Surinaamse saoto soep met rijst *V Aanschuifmaaltijd  

Donderdag  16-7  Gnocchi met tonijn uit de oven  

Vrijdag  17-7  Kipspies met spaanse aardappels  
  

Maandag  20-7  Kruidige couscous met groenten en kip  
Dinsdag  21-7  Kabeljauw in tomatensaus met krieltjes  
Woensdag   22-7  Rijst met pom, pastei, kip en groente  Aanschuifmaaltijd  
Donderdag  23-7  Gevulde paprika met gehakt  

Vrijdag  24-7  Zomerse maaltijdsalade met gerookte kip, mango en geitenkaas  
 

Maandag  27-7 Linzencurry met panga filet  
Dinsdag  28-7 Mexicaanse ovenschotel met kip  
Woensdag   29-7 Tjap choi met witte rijst *V  Aanschuifmaaltijd  
Donderdag 30-7  Tonijnburgers met zoete aardappel en salade  

Vrijdag  31-7 Mexicaanse maaltijdsalade met quinoa *V  



  
 

Afhaalmaaltijden Juli  

Bestellen  
- Bestel uw maaltijd uiterlijk 1 dag van te voren  
- Dit kan telefonisch 070 737 0865 of  via de website: www.D-ROEM.nl  
-U kunt de maaltijd tussen 14:00 en 15:00 afhalen of  laten 
bezorgen. 
-Heeft u allergieën? Geef het aan ons door 
- *V= vegetarisch  

Afhalen €5,00 per maaltijd 
-Tussen 14:00 en 15:00 uur afhalen.  

Adres: Joseph Ledelstraat 50. Lunchroom De HOBBIT 
U kunt pinnen of contant betalen.  

 
 Bezorgen €6,00 per maaltijd 

-Wij bezorgen tot 17.00 uur  
- U kunt het geld overmaken op rekening nummer:  
NL48INGB0005308257 ten name van stichting D’ROEM en 
o.v.v. van uw naam,datum en het aantal maaltijden 

 Aanschuifmaaltijden 
Elke woensdagavond kunt u 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 om 11.00 reserveren op de dag zelf via: 070-7370865  of    
info@d-roem.nl 
- Inloop vanaf 17.30. Wij serveren tot 19.00 
- Na de maaltijd een kopje koffie of thee met iets lekkers 
 

 D’ROEM |  @StichtingDROEM  | www.D-ROEM.nl  
 


