Maaltijden Mei
Afhaalmaaltijd € 8,- |Bezorgen €9,- I Aanschuif €10,-

*Let op prijswijziging

Maandag

02-05

Thaise rosbiefrolletjes met noedels en groente

Dinsdag

03-05

Kipgehaktballetjes in rode curry saus, groente en rijst * V

Woensdag
Donderdag

04-05
05-05

Ajam pangang , sajoer boontjes en witte rijst
Gepofte aardappel met tonijn * V

Vrijdag

06-05

Traybake: kip, krieltjes, mosterd en groenten

Maandag

09-05

Chili garnalen met kokosrijst en paksoi

Dinsdag

10-05

Spinaziecurry met Haloumi en naan brood * V

Woensdag

11-05

Roti met kipkerrie, groente en aardappelen *V Aanschuifmaaltijd

Donderdag

12-05

Groente roerbak met zilvervlies rijst en omeletreepjes * V

Vrijdag

13-05

Traybake: braadworst, broccoli en ras el hanout

Maandag

16-05

Spicy ribkarbonade met mangochutney

Dinsdag

17-05

Hoisin chickenwings met noedels en groenten

Woensdag

18-05

Vietnamese tafel: pho, bahn xeo, mangosalade, springrolls* V Aanschuifmaaltijd

Donderdag

19-05

Sticky shiitake met gember, bosui en witte rijst * V

Vrijdag

20-05

Vistajine met abrikozen en safraan met Marokkaans brood

Maandag

23-05

Noedels met varkensreepjes en wortellinten

Dinsdag

24-05

Indiaas gekruide vispakketje uit de oven met rijst

Woensdag

25-05

Spareribs met gebakken aardappelen en salade Aanschuifmaaltijd

Donderdag

26-05

Gesloten

Vrijdag

27-05

Sushibowl met gerookte zalm, avocado, gember en sesamzaad *V

Maandag

30-05

Gevulde paprika met gehakt en bulgur

Dinsdag

31-05

Kikkererwtenstoof met kokosmelk, kurkuma en spinazie * V

Woensdag

01-06

Donderdag

02-06

Surinaamse nasi met kip uit de oven en gemengde groenten
Aanschuifmaaltijd
*V
Tikka masala met aubergine, kikkererwten en flat bread
*V

Vrijdag

03-06

Zalmcurry met korianderrijst

D’ROEM |

@StichtingDROEM |

Aanschuifmaaltijd

www.D-ROEM.nl | 070-7370865

Maaltijden Mei
D'ROEM is een, door SBB erkend leerwerkbedrijf, in de vorm van een lunchroom. Een
dagbesteding project voor jongeren en jonge moeders in de leeftijd van 16 tot ongeveer 27
jaar die gemotiveerd zijn om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en perspectieven
willen creëren voor zichzelf.
D’ROEM doet de exploitatie van De Hobbit . Hiermee snijdt het mes aan 2 kanten. Onze
jongeren bereiden dagelijks verse afhaalmaaltijden en u kunt lekker eten. Geen zin om te
koken of wil je een maaltijd bij iemand laten bezorgen?

Bestellen:
Bestel uw maaltijd uiterlijk 1 dag van tevoren. Dit kan via de website:
www.d-roem.nl/maaltijden of telefonisch:070 737 0865
V= vegetarisch (ook mogelijk) | Heeft u allergieën? Meldt het ons.
Afhalen of bezorgen:
 Afhalen kan tussen 15.00- 17.00 uur. Joseph Ledelstraat 50 (De Hobbit)
 Als de maaltijd niet wordt afgehaald, brengen wij de volledige kosten in
rekening.
 Betaal bij afhalen €8,- per pin of contant.
 Bezorgen doen wij tot uiterlijk 18.00 uur.
 Betaal €9,- per maaltijd via een betaalverzoek (tikkie) of overmaken naar:
NL48INGB000 5308257 t.n.v. stichting D’ROEM
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.
Bel: 070-7370865 of mail via:www.d-roem.nl/maaltijden
 Inloop vanaf 18.00 uur.
 Bij minder dan 8 personen gaat de aanschuifmaaltijd niet door.
 Kosten van de maaltijd € 10,- incl. 1 kopje koffie/ thee en iets lekkers
 Adres: Joseph Ledelstraat 50 in Den Haag (De Hobbit)

