
  

Maaltijden 

september  

Afhaalmaaltijd €6,00 |Bezorging +€1,00 I Aanschuifmaaltijd €8,00 

Maandag  31-8 Visschotel met munt couscous 

Dinsdag  1-9 Pasta met kikkererwten, kappertjes en braadworst  

Woensdag   2-9 V* Surinaamse roti met kipkerrie, aardappel en kouseband  Aanschuifmaaltijd  

Donderdag 3-9 V* Aubergine schotel met gehakt  

Vrijdag  4-9  Spinazie flensjes met gerookte kip . 

  

Maandag  7-9  *V Gnocchi met gegrilde groente en mozarella  

Dinsdag  8-9 *V Curry met kikkererwten, kokosmelk en rijst  

Woensdag  9-9  D’ROEM’s rijstafel Aanschuifmaaltijd Laat u verrassen! 

Donderdag  10-9  Aziatische kip met pittige noedelsalade 

Vrijdag  11-9 *V Tagliatelle schotel met spinazie en cherrytomaten  

  

Maandag  14-9 *V Gepofte aardappel met curry boter  

Dinsdag  15-9 *V Bulgur salade met humus en falafel  

Woensdag   16-9  Macaroni met sperziebonen en chipolata Let op wijziging: aanschuiven=morgen 

Donderdag  17-9  Surinaamse roti met kipkerrie, aardappel, kouseband  Aanschuifmaaltijd  

Vrijdag  18-9  Chilli concarne met witte rijst 

  

Maandag  21-9  Milde Thaise varkensvlees curry met witte rijst 

Dinsdag  22-9  Mexicaanse ovenschotel 

Woensdag   23-9 *V Surinaamse nasi met groenten en kip uit de oven Aanschuifmaaltijd  

Donderdag  24-9  Rijstsalade kipfilet gevuld met krabsticks  

Vrijdag  25-9 *V Courgette lasagna  

 

Maandag  28-9 Vis teriyaki met noedels 

Dinsdag  29-9 Romige  krabrisotto met doperwten 

Woensdag   30-9 Jamaicaanse Jerk chicken , rice & beans  Aanschuifmaaltijd  

Donderdag 1-10  Gevulde courgette met tonijn  

Vrijdag  2-10 *V Pastaschotel met broccoli en kaas*V  
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Maaltijden september 

*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 vanaf 14.00- 17.00 uur. Als de maaltijd niet 

wordt afgehaald, brengen wij 50 % van de 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,-  

  

Aanschuiven: 

Elke woensdagavond aanschuifmaaltijd: €8,- 

• U kunt aanschuiven bij ons aan tafel en samen eten met uw 

gezin, buren, vrienden of collega’s. 

• Geen afwas thuis, goede bediening en een leuke sfeer 

• Tot uiterlijk 11.00 uur reserveren op de dag zelf via 

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

• Inloop vanaf 17.30. Wij serveren tot 19.00 

• Na de maaltijd een kopje koffie of thee met iets lekkers 
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