
 
Weekmenu van 21 t/m 27 juni - week 25 

Maandag 21 juni 
Kalfsgehaktbal of Lekkerbekje (gebakken) met tartaarsaus 
Doperwten & wortelen of Gemengde sla 
Gekookte aardappelen of Duchesse aardappelen 

   
Dinsdag  22 juni 

Schotel gegrilde Barneveldse 
kip met 

of Saté met satésaus 

Sperziebonen &  Mihoen 
Krielaardappelen  Kroepoek & atjar tjampoer 

   
Woensdag 23 juni 

 
Braadworst of 't Boswijkmenu 
Witlof met ham & kaas   
Gekookte aardappelen   

   
Donderdag 24 juni 

   
Kalfslapje of 't Boswijkmenu 
Postelein à la crème   
Gekookte aardappelen   

   
Vrijdag 25 juni 

Groenten-soufflé  of Gemarineerde gamba-spies 
Gemengde groenten of Komkommersalade 
Gekookte aardappelen of Rösti 

   
Zaterdag 26 juni 

SNACKS of Mexicaanse schotel met 
Vraag naar onze snackkaart  Chorizo, kikkererwten, courgette, paprika & witte bonen 
  Stokbrood & kruidenboter 
   

Zondag 27 juni 
Getrancheerde Entrecote of Coq au vin 
Haricot verts of Witlof met kaas 
Gekookte aardappelen of Aardappelkroketten 
   



 
 

Woensdag 23 juni ~ ‘t Boswijkmenu 
 

Vermicellisoep  
~~~ 

Zalmsalade  
Met o.a. gerookte zalm, gerookte forel, sardientjes, haring, 

rauwkost & stokbrood met boter 
~~~ 

Verse aardbeien 
  

’t Boswijkmenu ~ donderdag 24 juni 
 

Tomaten-groentesoep  
~~~ 

Gegrilde kabeljauwfilet met kruidenkaas 
Bladspinazie & gebakken aardappelen 

~~~ 
Advocaat bavarois 

  
Het tijdelijke restaurant blijft gesloten voor zowel lunch als diner. 

 
Wel kunt u dagelijks (met uitzondering van de donderdagochtend) met ingang van 7 juni 

 van 10.00 tot 17.00 uur in het tijdelijke restaurant 
met maximaal 16 personen koffiedrinken tegen betaling (€ 0,50 of het koffiemuntje)  

 
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. 
 

                                    Vegetarisch gerecht 
 

 
Draag een mondkapje in de openbare ruimten en houd de 1½ meter regel in acht. 

 



 
Weekmenu van 28 juni t/m 4 juli – week 26 

 

Maandag 28 juni                            
Karbonade of Zalm (gepocheerd) met pesto-roomsaus 
Snijbonen met witte bonen of Bladspinazie  
Gekookte aardappelen of Spaghetti 

   
Dinsdag  29 juni 

Maaltijdsalade van of Boomstam met ham & kaas 
Eendenborst  Broccoli met saus 
met walnotendressing  Puree 
   

Woensdag 30 juni 
Gehakte biefstuk of 't Boswijkmenu 
Andijvie à la crème   
Puree   

   
Donderdag 1 juli 

Asperge-room schnitzel of 't Boswijkmenu 
Gemengde groenten   
Gekookte aardappelen   

   
Vrijdag 2 juli 

Tartaar of Tonijn (gebakken) met tartaarsaus 
Bietjes met ui of Parijse wortelen & peterselie 
Gekookte aardappelen of Gebakken aardappelen 

   
Zaterdag 3 juli 

Er is voor vandaag geen 
snackmenu te bestellen, maar u       
kunt heerlijk genieten van: 
 

  
Italiaanse Macaronischotel  
met oude kaas, 
stokbrood en boter 
 

   
Zondag 4 juli              

   
Getrancheerde varkensfilet of Kip Hawaï steak 
Groentemix of Bloemkool met kaassaus 
Gekookte aardappelen of Tuinkruiden-puree 
   



 
  
 

Woensdag 30 juni  ~ ‘t Boswijkmenu 
 

Stokbrood met kruidenboter 
~~~ 

Vispannetje van kabeljauw,  
Met o.a. aubergine, courgette en witte wijn 

~~~ 
Vanille-ijs met karamelsaus  

  

 
‘t Boswijkmenu ~ donderdag 1 juli 

 
Bamisoep  

~~~ 
Kipsaté met pindasaus 

 Salade van taugé en wortel, gekookt ei, kroepoek, atjar tjampoer & rijst 
~~~ 

Vanille bavarois  
Het tijdelijke restaurant blijft gesloten voor zowel lunch als diner. 

 
Wel kunt u dagelijks (met uitzondering van de donderdagochtend) met ingang van 7 juni 

 van 10.00 tot 17.00 uur in het tijdelijke restaurant 
met maximaal 16 personen koffiedrinken tegen betaling (€ 0,50 of het koffiemuntje)  

 
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. 
 

                                    Vegetarisch gerecht 
 

 
Draag een mondkapje in de openbare ruimten en houd de 1½ meter regel in acht. 


