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Start 12.30 uur | Alle maaltijden (incl. koffie) kosten € 5,00
Leeghwaterplein 72, reserveren 088 – 666 32 25

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

29 oktober

30 oktober

31 oktober

1 november

2 november

Groentesoep
***
Hutspot met
gehaktbal

Pompoensoep
***
Pittige Halloween
burger brood,
salade

Loempia
***
Nasi met kip

Soto ajam
***
Ei besengnèk,
sajoer lodeh, rijst

Crostini met
tonijnsalade
***
Spaghetti
carbonara

Spelletjesmiddag

Seniorengym 11-12

Koekjes maken

5 november

6 november

7 november

8 november

9 november

Huzarensalade
***
Gegrilde
kippenpoot
en spinazie/
aardappel-puree

Paté
***
Vissoep brood,
salade

Winterse salade
***
Pasta met pesto/
tonijn

Gefrituurde
inktvisringen
***
Moussaka,
salade

Mini
clubsandwich
***
Gehaktbal,
boontjes, puree

Nagellak middag

Mantelzorgdag
Seniorengym 11-12

Filmmiddag &
Popcorn

MonBistro Bakt

12 november

13 november

14 november

15 november

16 november

Kipsalade
***
Quiche Lorraine

Tomatensoep
***
Bospaddenstoelen
ragout met brood

Nacho’s met kaas
***
Chili con carne

Gesloten
wegens
scholingsdag

Vogeltaarten maken

Bingo

Mini
worstenbroodje
***
Hachee met
rode kool

19 november

20 november

21 november

22 november

23 november

Champignonsoep
***
Winterse ragout

Loempia
***
Kipsaté met
ketjapsaus, hete
boontjes, gele rijst

Bouillon
***
Boerenkoolstamppot
met prei, kerrie en
rookworst

Papadums
***
Indiase linzencurry
met kip, raita en
naan

Huzarensalade
***
Schnitzel,
spinazie, frites

Etagères maken

Seniorengym 11-12

Seniorengym 11-12

Lunchkaart

Start 12.30 uur | Alle maaltijden (incl. koffie) kosten € 5,00

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

26 november

27 november

28 november

29 november

30 november

Mini wrap
***
Spruitjesstamppot
met verse saucijs

Thaise salade
***
Thaise groene
ipcurry, rijst

Garnalen
in deegjasje
***
Bami met zwarte
bonensaus en kip

Bloemkoolsoep
met komijn
***
Captains diner

Mini
saucijzenbroodje
***
Erwtensoep

Klaverjassen €5,00

Seniorengym 11-12

Monbistro Bakt

3 december

4 december

5 december

6 december

7 december

Waldorfsalade
***
Witlofschotel met
spek en brie

Wildpaté
***
Uiensoep met
croutons

Peen en ui met een
gehaktbal
***
Warme
chocolademelk met
slagroom en gevuld
speculaas

Pindasoep
***
Rôti met garnituur

Gerookte makreel
op toast
***
Preischotel

Beautydag €25.00

Seniorengym 11-12

Knutselmiddag

10 december

11 december

12 december

13 december

14 december

Runderbouillon
***
Zuurkool met
rookworst

Mexicaanse
krabsalade
***
Tortillawraps gevuld
met gehakt en
groenten, salade

Haring
met bietjes
***
Lekkerbek met friet
en salade

Garnalen
in deegjasje
***
Bami goreng met
garnituur

loempia
***
Kip in ketjaproomsaus, rijst,
komkommersalade

Klaverjassen €5,00

Seniorengym 11-12

21 december

Bloemschikken
13.30-15.30

17 december

18 december

19 december

20 december

Gebakken
camembert met
cranberries
***
Gevulde kippendij
met brie en spek en
portsaus, pommes
duchesses, witlof
***
Bavaroise toetje
€ 7,50

Hollandse
garnalencocktail
***
Hertenbiefstuk met
cranberrysaus,
gegrilde kool,
knolselderijpuree
***
Chocoladetoetje

Verse tomatensoep
met creme fraiche
***
Rollade met
uiensaus,
aardappelkroketjes,
bospeen met
honing uit de oven
***
Poffertjes met kersen
€ 7,50

Carpaccio met
truffelmayonaise
***
Zalm met groene
kruidensaus, puree en
haricots verts
***
Dame blanche

€ 7,50

€ 7,50

Gesloten
wegens
schoonmaak

Seniorengym 11-12

Heeft u een voedselallergie? Geef dit door aan de bediening!
Bereikbaarheid per Openbaar Vervoer:
Halte Leeghwaterplein: tram1, 16, 17 (2 min lopen).
Halte Megastores: bus 26 (2 minuten lopen).
Halte Station Den Haag Hollands Spoor: tram 9, 11, 12 en 15.
Bus: 15, 18, 20 en 28 (10 min lopen )

