
 
Weekmenu van 14 t/m 20 december - week 51 

Maandag 14 december 
Blinde vink of Kabeljauw (gebakken) met tartaarsaus 
Rode kool of Wortelen 
Gekookte aardappelen of Duchesse 

   
Dinsdag  15 december 

Kippenpoot of Tomatengehaktsaus  
Chinese kool à la crème of Komkommersalade  
Gekookte aardappelen of Spaghetti & stokbrood 

   
Woensdag 16 december 

Kip in pindasaus of 't Boswijkmenu 
Gado gado   
Rijst   

   
Donderdag 17 december 

   
Kalfsragout of 't Boswijkmenu 
Doperwten   
Gekookte aardappelen   

   
Vrijdag 18 december 

Gehaktbal of Pakketje zalm, basilicum, sinaasappel en kappertjes 
Snijbonen of Lollo rosso-sla met ei en augurk 
Puree of Duchesse aardappelen 

   
Zaterdag 19 december 

SNACKS of Braadworst 
Vraag naar onze snackkaart  Stamppot peen en ui 

Met spekjes 
   
   

Zondag 20 december 
Tartaar of Coq au vin 
Sperziebonen of Rode kool 
Gekookte aardappelen of Puree 
   



 

 RESTAURANT IS GEOPEND!  
Van maandag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 12.00 uur om koffie te drinken  

Hier geldt een maximum van 16 bewoners 
Woensdag t/m zondag van 17.00 tot 18.30 uur voor diner 

Diner is alleen op reservering via de receptie 
 518 (0343 - 519 518) 
Deze faciliteiten zijn alleen beschikbaar voor bewoners van Park Boswijk en niet voor gasten van 

buitenaf (ook geen familie) 
 
 

Natuurlijk kunt u het diner ook bestellen op uw appartement. 
Wij bezorgen op het appartement van maandag t/m zondag 

tussen 17.00 - 17.30 en tussen 18.30 - 19.00 uur 
 

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) 

 
Alle menu’s (zonder voorgerecht en nagerecht) € 7,50 per persoon 

Alle 3 gangen menu’s € 9,50 per persoon 
 

 
Woensdag 16 december ’t Boswijkmenu 

 
Tomaten-crème soep 

~~~~~~~~~~ 
Vis curry met paprika, aubergine, courgette en kabeljauw 

Haricots verts & gegratineerde aardappelen 
~~~~~~~~~~ 

Bitterkoekjes bavarois 
  

’t Boswijkmenu donderdag 17 december 
 

Kaassoep met spekjes 
~~~~~~~~~~ 

Gebakken varkenslever met gebakken-spekjes en ui 
Appelcompote & puree  

~~~~~~~~~~ 
Vanille ijs met advocaat 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Weekmenu van 21 t/m 27 december - week 52 

 

Maandag 21 december 
Slavink of Gepocheerde zalm met boterjus 
Juffertjes in ‘t groen of Spinazie 
Gekookte aardappelen of Puree 

   
Dinsdag  22 december 

Gehaktballetjes in tomatensaus of Rookworst 
Doperwten of Erwtensoep 
Rijst of Roggebrood met katenspek en een bruine bol 
   

Woensdag 23 december 
Omelet Kaas of 't Boswijkmenu 
Spitskool à la crème   
Gekookte aardappelen   

   
Donderdag 24 december 

Sukadelapje in rode wijn of 't Boswijkmenu 
Koolrabi à la crème   
Puree   

   
Vrijdag 25 december 

1ste kerstdag  Zie Boswijk bericht 
  of 
  Aankondigingen in de lift 

   
Zaterdag 26 december 

2de kerstdag  Zie Boswijk bericht 
  of 
  Aankondigingen in de lift 
   

Zondag 27 december 
   
Getrancheerde kiprollade met 
appel 

of Rookworst 

Ratatouille of Witlof-stamppot met ham en kaas 
Aardappelkroketten  of  
   



 
 

Woensdag 23 december - ’t Boswijkmenu 
 

Chinese tomaten soep 
~~~~~~~~~~ 

Babi pangang, 
Tjap tjoy, Rijst 

 Atjar, Kroepoek 
~~~~~~~~~~ 

Chocolade bavarois 
  

‘t Boswijkmenu - donderdag 24 december 
 

Goulash soep 
~~~~~~~~~~ 

Runder-peper met ui en augurk 
Rodekool met appel 

Puree 
~~~~~~~~~~ 

Chipolata bavarois  
 
 

 
RESTAURANT IS GEOPEND!  

Van maandag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 12.00 uur om koffie te drinken  
Hier geldt een maximum van 16 bewoners 

Woensdag t/m zondag van 17.00 tot 18.30 uur voor diner 
Diner is alleen op reservering via de receptie 
 518 (0343 - 519 518) 

Deze faciliteiten zijn alleen beschikbaar voor bewoners van Park Boswijk en niet voor gasten van 
buitenaf (ook geen familie) 

 
 

Natuurlijk kunt u het diner ook bestellen op uw appartement. 
Wij bezorgen op het appartement van maandag t/m zondag 

tussen 17.00 - 17.30 en tussen 18.30 - 19.00 uur 
 

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) 

 
Alle menu’s (zonder voorgerecht en nagerecht) € 7,50 per persoon 

Alle 3 gangen menu’s € 9,50 per persoon 


