
 
Weekmenu van 12 t/m 18 april - week 15 

Maandag 12 april 
   
Schnitzel met citroen of Heekfilet (gebakken) met tartaarsaus 
Snijbonen of Wortelen met peterselie 
Puree of Parijse aardappelen 

   
Dinsdag  13 april 

Verse worst of Kipfilet met kruidenboter 
Worteltjes & erwtjes of Sperziebonen 
Gekookte aardappelen of Duchesse aardappelen 

   
Woensdag 14 april 

   
Groenteomelet of 't Boswijkmenu 
Wok-groenten   
Puree   

   
Donderdag 15 april 

   
Tartaar of 't Boswijkmenu 
Haricots verts   
Puree   

   
Vrijdag 16 april 

Vegetarische loempia of Witvis gevuld met zalm (gepocheerd) 
Sperziebonen of Bietjes met ui 
Rijst of Aardappelkroketten 

   
Zaterdag 17 april 

  
SNACKS of Macaroni Bolognese 
Vraag naar onze snackkaart  Krop sla met ei, augurk en komkommer  
  Stokbrood met boter 

Zondag 18 april         
Tartaar of  Schnitzel met gebakken champignons 
Kapucijners met ui of Bladspinazie met room 
Gekookte aardappelen  of Rozemarijn- aardappelen 
  
  



 
 

Woensdag 14 april ’t Boswijkmenu 
 

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

Rampah (gekruide gehaktballetjes in saus), Goreng telor (eieren in sambalsaus),  
Sambal goreng boontjes (sperzieboontjes in sambal), Sajour lodeh (groenten in kokossaus), 

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

Vanille-ijs met spekkoek 
  

Donderdag 15 april- ’t Boswijkmenu 
 

Groentesoep  
~~~~~~~~~~ 

Kipspies (kiphaasje met pesto, tomaat en spek) met satésaus 
Witte peren & gebakken aardappelen 

~~~~~~~~~~ 
Vanille-ijs met chocoladesaus 

 
 
 

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 19 t/m 25 april- week 16 

Maandag 19 April                  
   
Kipschnitzel of Zalm (gebakken) met tartaarsaus 
Doperwten met peterselie of Hollandse wortelen 
Gekookte aardappelen of Peterselieaardappelen 

   
Dinsdag  20 april 

   
Gevulde courgette met saus of Nasi Goreng 
Sperziebonen of Saté met satésaus 
Puree of Kroepoek, atjar tjampoer 

Woensdag 21 april 
   
Kalfsvink of 't Boswijkmenu 
Spitskool met kerriesaus   
Gekookte aardappelen   

   
Donderdag 22 april 

   
Speklapje of 't Boswijkmenu 
Bietjes met ui   
Puree   

   
Vrijdag 23 april 

Groentesoufflé of Lekkerbekje (gebakken) & tartaarsaus 
Haricot verts of Kropsla met augurk, ei & tomaat 
Gekookte aardappelen of Franse frietjes 

   
Zaterdag 24 april 

   
SNACKS of Gehaktballetjes in saus 
Vraag naar onze snackkaart  Velderwtjes 
  Rijst 

Zondag 25 april 
   
Getrancheerde varkensfilet of Kipfilet Pommedore (gevuld met kruidenkaas & rauwe ham) 
Haricot verts of Bloemkool met kaassaus 
Aardappelkroketten of Aardappelpuree 
   



 
Woensdag 21 april - t Boswijkmenu 

Tuinkruidenbouillon met toast & boter 
~~~~~~~~~~ 

Kippenlevertjes in Madeira-saus 
Appelcompote & aardappelpuree 

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

Donderdag 22 april – ‘t Boswijkmenu 
Chinese Kippensoep  

~~~~~~~~~~ 
Babi ketjap & Ajam Pangang 

Atjar, tjap tjoy & rijst 
~~~~~~~~~~ 

Coupe Mont Blanc  

Dinsdag 27 april Koningsdag - Oranje hors-d ‘oeuvre 
Deze hors-d’oeuvre bestaat o.a. uit: 

 
Zalmsalade, gerookte zalm, Noorse garnalen, 

gerookte forel, gestoomde makreel, haring, rolmops, 
gevuld ei met oranje kaviaar, 

diverse sausjes, stokbrood & boter 
 

En als afsluiter een Oranje tompouce 
 

Vergeet u zich niet in te schrijven? 
Opgave bij de receptie tot zaterdag 24 april 12.00 uur 
 518 (0343 - 519 518)                 

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. 

€ 15,50 p.p 
 


