Menukaart
Eetlokaal De Tondel

September 2017
Reserveren vóór 13:00 uur
via 0591-229282
(bereikbaar van maa t/m vrij van
9:00 uur tot 19:00 uur)

Afhalen is ook mogelijk
De keuken is open van
17:00 tot 19:00 uur

Week 35 - 28 aug t/m 1 sep
Maa Kippenpootjes met jus,
28/8 aardappelpuree en broccoli
Din
Shepherd’s Pie met
29/8 rundergehakt, champignons
paprika, ui en
aardappelpuree (ook veg.)
Woe Cordon bleu met rode
30/8 bietensalade en gebakken
aardappelen
Don
31/8

Lasagne à la Shahrazad met
salade

Vrij
1/9

Gevulde paprika met rijst en
rundergehakt

Week 36 - 4 t/m 8 september

Week 38 - 18 t/m 22 september

Maa Pitabroodje met gegrilde gyros,
4/9 huisgemaakte tzatziki en
Griekse groentesalade

Maa
18/9

Kiprollade met bechamelsaus,
wortelen en aardappelpuree

Din
5/9

Din
19/9

Slavinkje met witlof ham/kaas
met gebakken aardappelen en
frisse salade

Op de huid gebakken zalm met
dille roomsaus pommes
duchesse en zoete worteltjes

Woe Kleverige kip uit de oven
6/9 (diverse groente en roseval
aardappelen)

Woe Zoetzure kip met ananas,
20/9 diverse groente en rijst

Don
7/9

Suqaar (rundvlees stukjes) met
groenten, Canjeero en salade

Don
21/9

Vrij
8/9

Varkenskarbonade met uien,
tomaten en knoflook en
gebakken krieltjes

Vrij Broodje zelfgemaakte
22/9 hamburger met paprika,
champignons & uien en
Vlaamse friet

Spaghetti met rundergehakt
en salade

Week 37 - 11 t/m 15 september

Week 39 - 25 t/m 29 september

Maa
11/9

Macaroni á la Corry met salade

Maa Stamppot andijvie met jus en
25/9 een speklapje

Din
12/9

Zomerse stamppot met
ijsbergsla en boerenkaas en een
braadworst

Din
Huisgemaakte gehaktbal met
26/9 bloemkool en gekookte
aardappelen

Woe
13/9

Een heerlijke vegetarische
schotel van diverse groenten
met gebakken krieltjes

Woe Pannenkoeken variatie (kaas,
27/9 spek en naturel)

Don
14/9

Somalische rijst met kip en
salade

Vrij
15/9

Chili con carne à la Rachid

Don Rijst met diverse groente en
28/9 kipfilet
Vrij Italiaans buffet
29/9 apart reserveren, 18:00 uur,
€ 10,00 p.p., kind € 7,50

