
Maaltijden 
oktober 

Afhaalmaaltijd €6,00 |Bezorging +€1,00 I Aanschuifmaaltijd €8,00 
Maandag  5-10  Pompoen quiche met bloemkool en feta *V 
Dinsdag  6-10  Pasta met tomaten tonijnsaus  
Woensdag   7-10 Henna avond: Marokkaanse kip tajine, thee & zoetigheid  

Aanschuifmaaltijd  
Donderdag 8-10  Griekse moussaka met gehakt en kaneel 
Vrijdag  9-10  Thaise curry met kip en rijst  

  
Maandag  12-10 Volkorenlasagne met spinazie en linzen *V 
Dinsdag  13-10  Mie met roerbak vis 
Woensdag  14-10  Linzensoep met köfte en brood  Aanschuifmaaltijd  
Donderdag  15-10  Oosterse kip met geroosterde boerenkool, peen en limoenyoghurt  
Vrijdag  16-10  Wokschotel met bloemkoolrijst en sweet chilisaus *V 

  
Maandag  19-10  Pompoenstoof met chorizo 
Dinsdag  20-10  Paprikaschotel met gehakt  
Woensdag   21-10  Bingo avond: Soeproulette met hapjes. Laat u verrassen! 

Aanschuifmaaltijd  
Donderdag  22-10  Indiase curry met geroosterde bloemkool *V  
Vrijdag  23-10  Gepofte zoete aardappel met sour cream *V  

  
Maandag  26-10  Buddhabowl met bulgur, broccolirijst en champignons *V  
Dinsdag  27-10  Taggliatelle met gerookte zalm en spinazie.   
Woensdag   28-10  Saoto soep met rijst en kip *V  Aanschuifmaaltijd  
Donderdag  29-10  Hachee met aardappelpuree en rode kool  
Vrijdag  30-10  Gevulde paprika met tuna melt  

 
Thema avonden: 

Woensdag 7-10: Marokkaanse maaltijd en thee en zoetigheid achteraf. Ook kunt u kennismaken met de 
mogelijkheden van henna. 

Woensdag 21-10 houden wij een bingo avond. U kunt komen genieten van verschillende soep en hapjes en daarna 
een gezellige bingo 
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Maaltijden oktober  

*V= vegetarisch | Heeft u allergieën ? Meldt het ons. 
Bestellen  

Bestel uw maaltijd uiterlijk 1 dag van te voren 
Dit kan telefonisch 070 737 0865 of 

Via de website: www.D-ROEM.nl/maaltijden 
 

Afhalen of bezorgen 
1. Afhalen kan vanaf 14:00-17:00 uur. Als de maaltijd niet 
wordt afgehaald, brengen wij de volledige kosten in rekening.  
2. Adres: Joseph Ledelstraat 50.  

3. Betaal bij afhalen €6,00 per pin of contant. 
4. Bezorgen doen wij tot uiterlijk 18.00 uur. Kosten €1,- 

Bij de bezorging hanteren de maatregelen zoals die zijn 
opgesteld door het RIVM. 
Betalen middels een betaalverzoek of u maakt het geld 
over via de bank.  Rek nr.: NL48 INGB 0005 3082 57 
t.n.v.  Stichting D’ROEM. Met als beschrijving het 
aantal maaltijden en de datum. 
 

Aanschuiven 
x U kunt aanschuiven bij ons aan tafel en samen eten 
met uw gezin, buren, vrienden of collega’s 
x Geen afwas thuis, goede bediening en een leuke sfeer 
x Tot uiterlijk 11.00 reserveren op de dag zelf via: 070-
7370865  of info@d-roem.nl/maaltijden 
x Inloop vanaf 17.30. Wij serveren tot 19.00 
x Na de maaltijd een kopje koffie of thee met iets 
lekkers 
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