
  

Maaltijden April 

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

Maandag  05-04 Gesloten i.v.m. 2e paasdag 

Dinsdag  06-04 Falafel met gegrilde groenten en naanbrood *V 

Woensdag   07-04 Varkensribbetjes met aardappelen uit de oven en salade 

Donderdag 08-04 Sticky tofu met groente en rijst *V 

Vrijdag  09-04 Marokkaanse traybake met worst en pompoen 

  

Maandag  12-04  Indiaanse garnalencurry met bloemkool en rijst  

Dinsdag  13-04 Zuid-Afrikaanse Bobotie (gehaktschotel) 

Woensdag  14-04 Surinaamse bami met kip en groente *V 

Donderdag  15-04  Zoete aardappel uit de oven met kikkererwten en rode kool *V 

Vrijdag  16-04 Vis met Teriyaki saus, noedels en groente 

  

Maandag  19-04  Kruidencouscous met Marokkaanse kip gehaktballetjes 

Dinsdag  20-04 Rijstbowl met sticky kip  

Woensdag   21-04 Roti met kipkerrie, aardappelen en kousenband *V 

Donderdag  22-04  Patlican karniyarik (gestoofde aubergine op z’n Turks) *V 

Vrijdag  23-04 Pad thai (gebakken rijstnoedels met kip, groente, ei en pinda’s) 

  

Maandag  26-04  Gepofte aardappel met curryboter en salade*V 

Dinsdag  27-04 Gesloten i.v.m. Koningsdag  

Woensdag   28- 04 Surinaamse pindasoep met tom tom en rijst (maaltijdsoep) 

Donderdag  29-04 Noedels met kipgehakt en Hoisin woksaus 

Vrijdag  30-04 Chap Choy met kip en witte rijst *V 

 

Maandag  03-05 Pompoenrisotto met wortel, geitenkaas en bacon  

Dinsdag  04-05 Gerookte makreel op z’n Surinaams met spinazie en zoete aardappel 

Woensdag 05-05 Roti met kipkerrie, aardappelen en kousenband *V 

Donderdag 06-05 Noedelsoep met shiitake en paksoi *V 

Vrijdag 07-05 Tempeh met gado gado en witte rijst *V 

 

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

 

  



  

 

 

  

 

Maaltijden April 
*Let op i.v.m. 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 ( 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: 

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 per pin of contant.  
4. Bezorgen doen wij tot uiterlijk 18.00 uur.  

  

U kunt bij ons ook een lunch box of high tea box bestellen  

en afhalen tussen 10.00- 14.00 uur.  

Meer info: 070-7370865 of www.d-roem.nl 
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