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Maaltijden  
Maart 

 
Afhaalmaaltijd €5,00 | Aanschuifmaaltijd €7,50 

Maandag 2-3 Vegetarische pasta met pesto, courgette en geitenkaas *V 

Dinsdag 3-3 Gepofte aardappel gevuld met gehakt en rijst 
Woensdag  4-3 Rijst met kipkarbonade, snijbonen en gebakken banaan 

Aanschuifmaaltijd 
Donderdag 5-3 Kikkererwtenstoof met kokosmelk, kurkuma, spinazie en brood *V 

Vrijdag 6-3 Zoetzure vis met rijst en groenten 

 
Maandag 9-3 Vegetarische groene curry met kokosrijst *V 

Dinsdag 10-3 Bloemkoolschotel met gehakt en aardappel 
Woensdag  11-3 Surinaamse bami met vlees en groenten *V  

Aanschuifmaaltijd + Dansavond 
Donderdag 12-3 Gebakken aardappels met braadworst en broccoli 

Vrijdag 13-3 Kerrievis met rijst en groenten 

 
Maandag 16-3 Shakshuka met zoete aardappel, spinazie en brood *V 

Dinsdag 17-3 Geroosterde pompoen met kippendijfilet en bonen 
Woensdag  18-3 Taco’s met gehakt, groenten en guacamole *V  

Aanschuifmaaltijd 
Donderdag 19-3 Lasagne met zalm, room en spinazie *V 

Vrijdag 20-3 Rode curry met gamba’s, groenten en rijst 
 

Maandag 23-3 Bloemkoolnasi met gebakken ei *V 

Dinsdag 24-3 Gele rijst met chorizo en tuinerwten 
Woensdag  25-3 Surinaamse roti met kousenband, aardappelen, ei en kip *V 

Aanschuifmaaltijd + Bingo Avond 
Donderdag 26-3 Pasta Bolognese met gehakt 

Vrijdag 27-3 Makreel met spinazie en gele rijst 
*V Vegetarisch gerecht of kan vegetarisch besteld worden 

  Dansavond + Salsa workshop 
Op Woensdag 11 maart organiseert 

D’ROEM een dansavond aansluitend op 
de aanschuifmaaltijd. 

De avond duurt van 17.30 tot 22.00. 
 

Wegens succes deze keer weer een 
dansworkshop. 
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Afhaalmaaltijden 

 

 
 

Van maandag t/m vrijdag koken de leerlingen van de opleiding keuken-
assistent verse maaltijden. 

 
Hoe werkt het? 

1. Bestel uw maaltijd uiterlijk voor 11:00 uur ’s ochtends. 
Telefonisch 070 737 0865 of via de website: www.D-ROEM.nl 

2. Tussen 16:00 en 17:00 ophalen in de lunchroom aan de  
Joseph Ledelstraat 50 

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

 
 
 
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. 
• Reserveer voor 14:00. 
• Wij schuiven aan van 17:30 tot 19:00. 
• Na de maaltijd een kopje koffie of thee met iets lekkers. 
• De kosten zijn slechts €7,50. 

 
 

 
 
 
 

Op 25 maart is er een BINGO avond met leuke prijzen. 
De bingo vindt plaats na de aan schuifmaaltijd. 

Een bingo kaart kost slechts €1,00 per stuk. 

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

