
MENU MAART 2021 

Dinsdag 2 mrt:         Stamppot rode kool met spekjes, en draadjesvlees 

Woensdag 3 mrt:     Ovenschotel: burrito’s met gehakt, groenten, bonen, tomatensaus en kaas 

Donderdag 4 mrt:    Broccoli met zalm uit de oven en rozemarijn knoflookaardappeltjes 

Vrijdag 5 mrt:           Roti (aardappel) met kip, kouseband en aardappelen 

      

Dinsdag 9 mrt:          Stamppot: Zuurkool met banaan, kaneel en spekjes en een karbonade 

Woensdag 10 mrt:   Ovenschotel: Lasagne met gehakt, groenten, bechamel en kaas   

Donderdag 11 mrt:  Prei met Kipgehaktballetjes in tomatensaus en gebakken krieltjes  

Vrijdag 12 mrt:         Kipcurry met broccoli en rijst    

                                      

Dinsdag 16 mrt:        Stamppot: Spruitjes met spekjes en kipschnitzel     

Woensdag 17 mrt:   Ovenschotel: Prei kipkerrie met aardappel 

Donderdag 18 mrt:  Tuinboontjes met huisgemaakte slavink en gebakken aardappels 

Vrijdag 19 mrt:         Chili con carne met aardappelpuree  

                                    

   

Dinsdag 23 mrt:       Stamppot Witte kool met spekjes en huisgemaakte slavink  

Woensdag 24 mrt:  Ovenschotel: Zalmlasagne met groenten, bechamel en Parmezaan 

Donderdag 25 mrt: Sperziebonen met varkensschnitzel en gekookte aardappels 

Vrijdag 26 mrt:         Pannenkoeken: naturel. Kaas, spek, kaasspek of appel 

 

Dinsdag 30 mrt:       Stamppot bietjes met spekjes en speklap 

Woensdag 31 mrt:   Ovenschotel: Prei kipkerrie met aardappels 

                                                                   VAST MENU: 

- Ovenschotel sperziebonen sategehakt €6.25 

- Stamppot rauwe andijvie met spekjes en gehaktbal € 6.25 

- 5 stokjes saté met saus en uitjes en keuze uit: kroepoek, zuur, en nasi of pistolet kruidenboter en huzarensalade 
of gepofte aardappel met kruidenboter en huzarensalade €9.50 

-  Spare ribs (2) en keuze uit: kroepoek, zuur, en nasi of pistolet kruidenboter en huzarensalade of gepofte 
aardappel met kruidenboter en huzarensalade € 14.75 

- soep van de maand: Tomatensoep, liter € 6.25  

*********************************************************************************************** 

* Prijs per maaltijd: € 6.25(500gr)  of 4,75(350gr) tenzij anders aangegeven. Bezorgkosten in Zoetermeer € 2.00 

 *Voor een voordelig meerdaags abonnement kunt u bellen naar 079-7370120                                 

*Bestellen via onze webshop, hier vind u ook gebak, etc.  

*Afhalen tussen 13:00 en 17:30 uur  op de Coppeliaschouw 18 in Zoetermeer. Of thuisbezorgen tussen 15:00 en 
17:30 Alle maaltijden worden koelvers geleverd. 

*Uw vragen of bestellingen (minimaal 1 dag tevoren) kunt u mailen naar:  info@iedereeneenmaaltijd.nl    

Of bellen Dinsdag t/m vrijdag tussen 10 en 16 uur : 079-7370120     

*Iedereen mag bestellen, de opbrengst van de verkochte maaltijden wordt gebruikt om gratis noodmaaltijden te 
kunnen verstrekken.              

                                Adres: Coppeliaschouw 18 * 2726JA * Zoetermeer * 079-7370120 
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