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1-3-2023 wo 
Cannelloni met huisgemaakte ricotta, spinazie en gehakt in 
tomatensaus# 

soep toetje 

  

2-3-2023 do Tartiflette met spek, prei en kaas*#     

3-3-2023 vr Vega vrijdag:      

4-3-2023 zat gesloten     

5-3-2023 zon gesloten     

Nationale week zonder vlees: Shared dining: 

6-3-2023 ma 
Indiase tafel: Pau Bhaji, Krokante groentenbhajis, Tandooribloemkool, 
naanbrood, komkommer-mangoraita,  

  

  

7-3-2023 di 
Aziatische tafel: Kimchi fritters, paksoy met gember en knoflook, curry-
kool-noedels, hete eieren, atjar 

  

  

8-3-2023 wo 
Midden Oosten tafel: Tunesische auberginestoof met couscous, labneh,  
platbrood, salade met sinaasappel en granaatappel 

  

  

9-3-2023 do 
Zuid Amerikaanse tafel:  Nacho's met vegagehakt en cheddar, 
Braziliaanse koolsalade, mango-ananassalsa, tortilla's jackfruit 

  

  

10-3-2023 vr 
Italiaanse tafel: Lasagne paddenstoelenragù, pesto-broodsticks, salade 
met tomaatjes en balsamico 

  

  

11-3-2023 za gesloten     

12-3-2023 zo gesloten     

13-3-2023 ma Italiaanse kippestoof met venkel en aardappelgratin*#     

14-3-2023 di Polpette met verse pasta#     

15-3-2023 wo gesloten     

16-3-2023 do Garnalen en witvis met tomaat, feta en maisbrood#     

17-3-2023 vr gesloten     

18-3-2023 za gesloten     

19-3-2023 zo gesloten     

20-3-2023 ma 
Indiase tafel: Mulligatawnysoep, Boterkip, naanbrood, 
komkommerraita*# 

  
  

21-3-2023 di Verse pasta met slow bolognese ragù     

22-3-2023 wo Hachee met dadelstroop, steranijs en kardamon met puree en salade*#     

23-3-2023 do Banaan en kip in kruidige kokoscurry, rijst, verse bananensambal*#     

24-3-2023 vr Vega vrijdag     

25-3-2023 zat gesloten     

26-3-2023 zo gesloten     

27-3-2023 ma Cottage pie met mosterdkaaslaagje (veggie of h.o.h bio gehakt) *#     

28-3-2023 di Kip Rendang met kokosrijst en ananas-komkommeratjar*#     

29-3-2023 wo 
Griekse tafel: Keftedes, gevulde groenten met kruiden-fetarijst, Griekse 
salade, Tzaziki*# 

  
  

30-3-2023 do Zalm-spinazie lasagne met citroen      

31-3-2023 vr Vega vrijdag     

Gerechten met een sterretje * zijn glutenvrij.  Gerechten met een hekje #  geschikt om in te vriezen 

Als u soep of een toetje wilt dan graag bij de kolom het gerecht toevoegen. Deze uiterlijk 1 dag van te voren bestellen. 
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