
  

Maaltijden Juni & Juli 
 

Afhaalmaaltijd €7,00 |Bezorgen €8,00 |Aanschuifmaaltijd €9,00 

Maandag  14-06 Vis teriyaki met noedels en sugarsnaps * V 

Dinsdag  15-06 Citroengras-kipspiesjes met kokosrijst, mango en munt 

Woensdag   16-06 Spareribs met gebakken aardappelen en sla    Aanschuifmaaltijd 

Donderdag 17-06 Witte bonen chili met rijst 

Vrijdag  18-06 Groente lasagne en knoflookstokbrood * V 

 Maandag  21-06  Krokante kip met sesam rijst en groente 

Dinsdag  22-06 Kruidenpasta met vispakketje  *V 

Woensdag  23-06 Roti met kipkerrie, aardappelen en groente  *V Aanschuifmaaltijd 

Donderdag  24-06  Thaise rosbief rolletjes met gebakken rijst, bosui en koriander 

Vrijdag  25-06 Marokkaanse traybake met pompoen, kikkererwten en worst 

 Maandag  28-06  “Sticky” shiitake met gember en witte rijst  *V 

Dinsdag  29-06 Pilav met gehakt, rozijnen en spinazie 

Woensdag   30-06 Marokkaanse kip tajine met cous cous * V      Aanschuifmaaltijd 

Donderdag  01-07  Pittige viscurry met gember en koriander *V 

Vrijdag  02-07 Garnalensalade met Thaise rijst 

 Maandag  05-07  Indiase krieltjes met spinazie, worstjes en mangochutney  

Dinsdag  06-07 Oosterse kipkluifjes met kruidige citroenrijst en noten 

Woensdag   07-07 Nasi Koening met rendang * V                              Aanschuifmaaltijd 

Donderdag  08-07 Pasta met tonijnballetjes in tomaten saus * V 

Vrijdag  09-07 Bietjes stamppot met rode ui, dille en shoarmavlees 

Maandag  12-07 Kip gestoofd in kokosmelk, gele rijst en sperziebonen 

Dinsdag  13-07 Koolvisfilet met citroenaardappelen en broccoli groente mix *V 

Woensdag 14-07 D’ROEM ’s rijststafel *V                                                     Aanschuifmaaltijd 

Donderdag 15-07 Pompoen pilav met köfte 

Vrijdag 16-07 Makreel curry met naanbrood *V 

Maandag  21-07  Kip-groente kebab met tomatenrijst 

Dinsdag  20-07 Noodles met ‘sticky” varkensvlees en groentemix 

Woensdag  21-07 Pom, pastei, kip, groente en rijst. *V                           Aanschuifmaaltijd 

Donderdag  22-07  Spinaziecurry met rijst *V 

Vrijdag  23-07 Tonijnburgers met zoete aardappelen en salade 
 

  



  

 

 

  

 

Maaltijden Juni & Juli 
Wij mogen onze deuren weer openen!!  

U kunt ook weer elke woensdagavond aanschuiven bij ons aan tafel. 

 

V= vegetarisch (ook mogelijk) | 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: 

 Afhalen kan tussen 15.00- 17.00 uur.  
 Als de maaltijd niet wordt afgehaald, brengen wij de volledige kosten in   

rekening.    
 Adres: Joseph Ledelstraat 50 in Den Haag (De Hobbit) 
 Betaal bij afhalen €7,- per pin of contant.  
 Bezorgen doen wij tot uiterlijk 18.00 uur. Betaal €8,- per maaltijd via een 

betaalverzoek ( tikkie) of overmaken naar: NL48INGB000 5308257 t.n.v 
stichting D’ROEM 

 De maaltijden worden dagelijks vers gemaakt en kunnen thuis 
opgewarmd worden 
 

Aanschuiven 

 Elke woensdagavond kunt u aanschuiven bij ons aan tafel en  

samen eten met uw gezin, buren, vrienden, familie of collega’s 

 Geen afwas thuis, goede bediening en een leuke sfeer 

 Tot uiterlijk 11.00 reserveren op de dag zelf  

     via: 070-7370865  of www.d-roem.nl/maaltijden 

 Inloop vanaf 17.30uur . Wij serveren tot 19.00uur 

 Kosten van de maaltijd € 9,- incl. 1 kopje koffie / thee en iets lekkers  

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

Wij hebben zomervakantie van 26 juli tot 23 augustus. 

 

                   

    D’ROEM |  @StichtingDROEM  | www.D-ROEM.nl  | 070-7370865 

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


   


