Weekmenu van 26 april t/m 2 mei - week 17
Maandag 26 april
Kipsaucijs met tuinkruiden
Appelcompote
Gekookte aardappelen

of
of
of

Gepocheerde zalm met boterjus
Wortelen met peterselie
Peterselie-aardappelen

Dinsdag 27 april
Gehakte biefstuk met ui
Haricot verts
Gekookte aardappelen

of

Koningsdag

Oranje Hors-d’oeuvre
€ 15,50 p.p.

Woensdag 28 april
Stoofvlees van rund
Bruine bonen
Gekookte aardappelen

of

't Boswijkmenu

Donderdag 29 april
Gehaktbal gevuld met kaas
Courgette naturel
Puree

of

't Boswijkmenu

Vrijdag 30 april
Tartaar met Stroganoffsaus
Chinese kool naturel
Gekookte aardappelen

Zaterdag

of
of
of

Visspies (gebakken) & tartaarsaus
Bietjes met ui
Aardappelpartjes

1

mei

SNACKS
Vraag naar onze snackkaart

Zondag
Sukadelapje in rode wijn
Sperziebonen
Gekookte aardappelen

Kip Teriyaki
(Kipfilet in Japanse sojasaus)
Sla van taugé, komkommer & ei
Rijst

2

mei

of

Schnitzel met gebakken champignons en paprika
Bloemkool met kaassaus
Aardappelpuree

Woensdag 28 april ~ ’t Boswijkmenu
Meloencocktail
~~~
Kipfilet met abrikozen & monchou
Bloemkool & gegratineerde aardappelen
~~~
Vanillevla met kersen

’t Boswijkmenu ~ donderdag 29 april
Tomaten crème soep
~~~
Coq au vin
Broccoli & gebakken aardappelen
~~~
Bitterkoekje bavarois

Oranje Hors-d ’oeuvre ~ Dinsdag 27 april ~ Koningsdag
Deze hors-d’oeuvre bestaat o.a. uit:
Zalmsalade, gerookte zalm, Noorse garnalen, gerookte forel, gestoomde
makreel, haring, rolmops, gevuld ei met oranje kaviaar, stokbrood, boter en
diverse sausjes
~~~
€ 15,50 p.p.
Oranje tompouce

Moederdag ~ zondag 9 mei ~ ’t Aspergemenu
Aspergesoep
~~~
Asperges met boerenham en gekookt ei
Krielaardappelen & boterjus
~~~
Verse aardbeien

dagprijs

Weekmenu van 3 t/m 9 mei – week 18
Maandag 3
Gehakte biefstuk met ui
Haricot verts
Gekookte aardappelen

Dinsdag
Varkensrollade
Snijbonen
Gekookte aardappelen

of
of
of

Gepocheerde zalm met tomatensaus
Doperwten en wortelen
Puree

4

mei

of
of
of

Babi Pangang
Tjap tjoy
Rijst & kroepoek

Woensdag 5
Hamlapje
Gemengde groenten
Gekookte aardappelen

of

Donderdag 6
Gehaktbal
Bleekselderij met kaas
Puree

Vrijdag
Gevulde courgette & saus
Doperwten
Rijst

Zaterdag
SNACKS
Vraag naar onze snackkaart

Zondag
Entrecote (getrancheerd)
Broccoli naturel
Gekookte aardappelen

mei

mei

Bevrijdingsdag

't Boswijkmenu

mei

of

't Boswijkmenu

7

mei

of
of
of

Scholfilet (gebakken) met saus
Kropsla met ei, augurk & tomaat
Gebakken aardappelen

8

mei

of

Spaghetti Bolognese
Stokbrood & boter
Komkommersalade

9

mei

of

‘t Aspergemenu

Moederdag

dagprijs

Woensdag 5 mei ~’t Boswijkmenu
Groentesoep
~~~
Getrancheerde varkenshaas met pepersaus
Haricot verts met spekjes & rösti
~~~
Hollandse aardbeien

‘t Boswijkmenu - donderdag 6 mei
Spinaziesoep
~~~
Kipspies (kiphaasje met pesto, tomaat & spek)
Witlofstruikjes met kaas & duchesse aardappelen
~~~
Mini Vienetta

Moederdag ~ zondag 9 mei ~ ’t Aspergemenu
Aspergesoep
~~~
Asperges met boerenham en gekookt ei
Krielaardappelen & boterjus
~~~
Verse aardbeien
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.

dagprijs

