
 
 

Weekmenu van 22 t/m 28 februari - week 8  
  Maandag 22 februari 
Speklapje  of Lekkerbekje (gebakken) met tartaarsaus 
Bruine bonen of Wortelen & doperwten   
Gekookte aardappelen of Aardappelkroketten    
 Dinsdag 23 februari 
Gehaktbal gevuld met kaas of Erwtensoep 
Spinazie met ei of Rookworst met Bruine bol   
Gekookte aardappelen of Roggebrood met katenspek    
 Woensdag 24 februari 
Gehakballetjes met 
pindasaus 

of 't Boswijkmenu   

Doperwten     
Rijst      
 Donderdag 25 februari 
     
Omelet met oude kaas of 't Boswijkmenu   
Spitskool     
Gekookte aardappelen      
 Vrijdag 26 februari 
Gevulde paprika met brie of Tonijn (gebakken) met boterjus 
Chinese kool à la crème of Broccoli-bloemkool mix   
Gekookte aardappelen of Aardappelpuree    
 Zaterdag 27 februari 
SNACKS     
Vraag naar onze snackkaart  Gelderse rookworst 

  Stamppot witlof met kaas   
     

 Zondag 28 februari 
      
Lende rollade of Kipfilet in bladerdeeg                            
Bloemkool naturel of Witlof met kaas   
Gekookte aardappelen of Gebakken aardappelen     

Zondag special 
3 gangen diner 

à € 9,50 per persoon 
(zie ommezijde) 



 
 

't Boswijkmenu op 24 februari 
 

Gerookte forel met toast en boter 
~~~~~~~~~~ 

Holsteiner schnitzel (met gebakken ei) 
Stoofperen & gegratineerde aardappelen 

~~~~~~~~~~ 
Aardbeien yoghurt  

't Boswijkmenu op 25 februari 
 

Meloencocktail met port 
~~~~~~~~~~ 

Getrancheerde biefstuk met Stroganoff-saus 
Broccoli met saus & aardappelpartjes 

~~~~~~~~~~ 
Cassata ijs  

Zondag-special op 28 februari 
 

Tomaten-crème soep  
~~~~~~~~~~ 

Kipfilet in bladerdeeg 
Witlof met kaas & gebakken aardappelen 

~~~~~~~~~~ 
Vanillepudding met aardbeiensaus 

 
Het restaurant is gesloten voor zowel activiteiten als diner 
Maaltijden kunnen bezorgd worden op uw appartement 

 
Opgave bij de receptie tot 13.00 uur 
 518 (0343 - 519 518) 

b.g.g. bij de keukenbrigade tot 14.00 uur 
 503 (0343 - 519 503) 
 

Menu (zonder voorgerecht en nagerecht) € 7,50 per persoon. 
3 gangen menu € 9,50 per persoon 

 Bij specials kan de prijs afwijken, deze staat er dan bij vermeld 
Iedere dinsdag is er ook een Snackmenu te bestellen! 

Wij bezorgen op het appartement van maandag t/m zondag tussen 17.00 - 17.30 uur 
en tussen 18.30 - 19.00 uur. 

 
 



 
 

Weekmenu van 1 t/m 7 maart - week 9  

Maandag 1 maart 
Tartaar of Gulfilet (gebakken)  
Spitskool met kerriesaus of Spinazie à la crème 
Gekookte aardappelen of Aardappelkroketten 

   
Dinsdag  2 maart 

Kipschnitzel of Runderragout 
Broccoli of Rode kool met appel 
Puree of Rijst 

   
Woensdag 3 maart 

Vogelnestje (Kipgehakt gevuld 
met kwartelei) 

of 't Boswijkmenu 

Haricots verts   
Gekookte aardappelen   

   
Donderdag 4 maart 

   
Kalfsragout of 't Boswijkmenu 
Doperwten   
Puree   

   
Vrijdag 5 maart 

Speklapje of Kabeljauw (gebakken) met tartaarsaus 
Bietjes met ui of Komkommersalade met radijs 
Gekookte aardappelen of Rösti 

   
Zaterdag 6 maart 

SNACKS of Rookworst 
Vraag naar onze snackkaart  Stamppot peen, ui & spekjes 
   

Zondag 7 maart 
Kiprollade of Boswandeling (kipfilet gevuld met paddenstoelen, cranberry & pruimen) 
Sperziebonen of Witlof à la crème 
Gekookte aardappelen of Duchesse aardappelen 
   



 
 

Woensdag 3 maart ’t Boswijkmenu 
 

Indische Kippensoep  
~~~~~~~~~~ 

Rendang (gekruid rundvlees), Ajam goreng (gekruide drumsticks),  
Sambal boontjes (sperzieboontjes in sambal), Sajour lodeh (groenten in kokossaus), 

 Nasi putih (witte rijst), Seroendeng (geroosterde kokos & pinda’s) 
~~~~~~~~~~ 

Vanille-ijs met spekkoek 
  

’t Boswijkmenu donderdag 4 maart 
 

Ossenstaartsoep met soepstengel 
~~~~~~~~~~ 
Wildhachee 

Spruitjes & Puree 
~~~~~~~~~~ 

Dame Blanche 
  

Ter informatie 
Het restaurant is gesloten voor zowel activiteiten als diner 
Maaltijden kunnen bezorgd worden op uw appartement 

 
Opgave bij de receptie tot 13.00 uur 
 518 (0343 - 519 518) 

b.g.g. bij de keukenbrigade tot 14.00 uur 
 503 (0343 - 519 503) 
 

Menu (zonder voorgerecht en nagerecht) € 7,50 per persoon. 
3 gangen menu € 9,50 per persoon 

 Bij specials kan de prijs afwijken, deze staat er dan bij vermeld 
Iedere dinsdag is er ook een Snackmenu te bestellen! 

Wij bezorgen op het appartement van maandag t/m zondag tussen 17.00 - 17.30 uur 
en tussen 18.30 - 19.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Weekmenu van 8 t/m 14 maart- week 10 

 

Maandag 8 maart 
Sukadelapje of Victoriabaars (gebakken) 
Spinazie met ei of Tomatensla 
Puree of Aardappelkroketten 

   
Dinsdag  9 maart 

Runderstooflapje of Nasi Goreng 
Postelein à la crème of Saté met satésaus 
Gekookte aardappelen of Kroepoek, atjar tjampoer 

Woensdag 10 maart 
   
Boomstam of 't Boswijkmenu 
Sperziebonen   
Puree   

   
Donderdag 11 maart 

   
Gehaktballetjes in pindasaus of 't Boswijkmenu 
Wokgroenten   
Rijst & kroepoek   

   
Vrijdag 12 maart 

Omelet met kaas of Zalmfilet (gebakken) & tartaarsaus 
Doperwten of Worteltjes met peterselie 
Gekookte aardappelen of Peterselie-aardappelen 

   
Zaterdag 13 maart 

SNACKS of  
Vraag naar onze snackkaart  Casselerrib 
  Zuurkool & puree 
   

Zondag 14 maart 
Schnitzel of Kipfilet gevuld met ragout 
Bloemkool met kaassaus of Haricots verts & spekjes 
Puree of Aardappelpartjes 
   



 
 

Woensdag 10 maart - t Boswijkmenu 
 

Paté met stokbrood 
~~~~~~~~~~ 

Runderpeper met augurk 
Witlof met kaas & aardappelkroketjes 

~~~~~~~~~~ 
Vanillepudding met aardbeiensaus & slagroom 

  

’t Boswijkmenu – donderdag 11 maart 
 

Champignon-crème soep  
~~~~~~~~~~ 

Gevulde paprika gegratineerd met brie 
Ratatouille & aardappelpuree 

~~~~~~~~~~ 
Mini vienetta met slagroom 

  
 

Ter informatie 
Het restaurant is gesloten voor zowel activiteiten als diner 
Maaltijden kunnen bezorgd worden op uw appartement 

 
Opgave bij de receptie tot 13.00 uur 
 518 (0343 - 519 518) 

b.g.g. bij de keukenbrigade tot 14.00 uur 
 503 (0343 - 519 503) 
 

Menu (zonder voorgerecht en nagerecht) € 7,50 per persoon. 
3 gangen menu € 9,50 per persoon 

 Bij specials kan de prijs afwijken, deze staat er dan bij vermeld 
Iedere dinsdag is er ook een Snackmenu te bestellen! 

Wij bezorgen op het appartement van maandag t/m zondag tussen 17.00 - 17.30 uur 
en tussen 18.30 - 19.00 uur. 

 
 


