
  

Maaltijden Januari 
Afhaalmaaltijd €6,00 |Bezorging +€1,00 I  
Maandag  4-1 Coq au vin: stoofgerecht met kip in wijn met aardappelpuree 
Dinsdag  5-1 Marokkaanse quiche met tonijn, rozijnen en pompoenstukjes 
Woensdag   6-1 Rendang met gele rijst 
Donderdag 7-1 Thais gehaktbrood met mihoen en groenten 
Vrijdag  8-1  Romige pasta met groenten en mozzarella *V 
  
Maandag   11-1  Kip-groente kebab met tomatenrijst 
Dinsdag   12-1  Spaghetti met tonijn en champignons in roomsaus 
Woensdag   13-1  Surinaamse roti met kipkerrie, aardappelen en groente *V 
Donderdag   14-1  Shakshuka met spinazie, geitenkaas en munt *V 
Vrijdag   15-1  Thaise kip cashew met rijst 
  
Maandag  18-1  ”Sticky” shiitake met gember uit de wok en witte rijst *V 
Dinsdag  19-1 Pastasalade met gerookte makreel en rode bieten 
Woensdag   20-1 Surinaamse roti met kipkerrie, aardappelen en groente *V 

Donderdag  21-1  Aubergine- tofu curry met rijst *V 
Vrijdag  22-1 Zuurkoolovenschotel met gehakt 
  
Maandag  25-1  Kruidige rijst met gerookte zalm en gekookt ei. 
Dinsdag  26-1 Speklapjes met rozemarijnaardappels 
Woensdag   27- 1 Surinaamse nasi met kipsaté en groente   *V 
Donderdag  28-1 Rijst met tofu, ananas, komkommer en zoete chilisaus  *V 
Vrijdag  29-1 “Thaise pasta” met garnalen en groenten in kokos saus 
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Afhaalmaaltijden  

*Let op: in verband met de verscherpte maatregelen hebben wij voorlopig geen 
aanschuifmaaltijden en zijn de afhaaltijden gewijzigd.   
Blijf op de hoogte via onze website en social media. 
 
V= vegetarisch | Heeft u allergieën? Meldt het ons. 

 
Bestellen:  

Bestel uw maaltijd uiterlijk 1 dag van tevoren  
Dit kan telefonisch 070 737 0865 of via de website:  www.d-roem.nl/maaltijden 
 

Afhalen of bezorgen: 
1. Afhalen kan tussen 14.00- 15.00 uur. Als de maaltijd niet wordt 

afgehaald, brengen wij de volledige kosten in rekening.    

2. Adres: Joseph Ledelstraat 50 in Den Haag (De Hobbit) 

3. Betaal bij afhalen €6,00 per pin of contant.  

4. Bezorgen doen wij tot uiterlijk 18.00 uur. Kosten €1,-  
 

Maaltijden December  
Afhaalmaaltijd €6,00 |Bezorging +€1,00 I  

Maandag  7-12 Pasta met pompoen, walnoten en knoflookkruim *V 
Dinsdag  8-12 Quiche met spinazie en gerookte zalm 
Woensdag   9-12 Surinaamse bami met kip uit de oven en groente *V 
Donderdag 10-12 Spaanse maaltijdsoep met chorizo 
Vrijdag  11-12  Traybake: kip met gnocchi, courgette en pesto 
  
Maandag   14-12  Tonijnburgers met aardappel, bloemkool en harissa 
Dinsdag  15-12  Rijst salade met omeletreepjes en basilicum *V 
Woensdag  16- 12  Surinaamse roti met kipkerrie, aardappelen en groente *V 
Donderdag  17- 12  Hutspot met tijm gehaktballetjes 
Vrijdag  18-12  Kruidige kip tajine met couscous 

Van 19 december tot 4 januari zijn wij gesloten. Wij wensen u fijne feestdagen toe. 
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