
Reserveren tot uiterlijk 1 dag vóór datum 
bij de beheerder, tel. 038- 8 515 780
Vegetariër? Geen probleem! Als u het doorgeeft, houdt de kok er rekening mee.
Kosten: 6,50 euro (3 -gangen en koffie na), 17.30 uur.

Iedere 2e vrijdag v.d. maand 12.00 uur hebben we pannenkoeken vanaf 1 euro per stuk.

woensdag 16 en donderdag 17 januari 2019                                                                                                      
Rozemarijnbouillon met paddenstoelen
Stamppotten buffet
Haagse bluf

woensdag 30 en donderdag 31 januari 2019                                                                                                     
Uientaartje
Ovenschotel met kabeljauw, spinazie, paprika en kaas met pasta
Cappuccino vla met slagroom

woensdag 13 en donderdag 14 februari 2019                                                                                                     
Prei-maissoep
Gehakt cordon bleu, ovenfriet van aardappel, pastinaak, knolselderij en biet
Bananenyoghurt met kaneel en koekkruimels

woensdag 27 en donderdag 28 februari 2019                                                                                   
Rosbiefcarpaccio
Italiaanse kipdijfilet-groenteschotel met pasta
Kaneel panna cotta

woensdag 13 en donderdag 14 maart 2019                                                                                                      
Romige kippensoep
Witlof-ham ovenschotel met aardappelkroketten
Nutella ijs met bokkenpootje

woensdag 27 en donderdag 28 maart 2019                                                                                                   
Pasteitje met garnalenragoût
Zoetzure kip, wokgroenten en rijst
Citroenkwarktaart

woensdag 10 en donderdag 11 april 2019                                                                                                                                            
Snijbonen-courgettesoep
Rundergehaktbrood met lentestamppotje
Chocolade-kersen trifle Kunt u niet komen eten, dan AFMELDEN zodat ook anderen een kans krijgen

Locatie: de Pol, Gelijkheid1, Zwolle - Zuid

Lekker eten 
op de oneven 
woensdagen en donderdagen

Locatie: de Pol, Gelijkheid1, Zwolle - Zuid

woensdag 24 en donderdag 25 april 2019                                                                                                   
Tomaat gevuld met ham en ei
Lasagne met zalm, courgette en spinazie
Sinaasappelmousse met mango

woensdag 8 en donderdag 9 mei 2019                                                                                                    
Huzarensalade met gevuld ei
Gehaktballetjes in tomaten-paprika-champignonsaus, sperziebonen en rijst
Flammkuchen met appel en kaneel

woensdag 22 en donderdag 23 mei 2019                                                                                                 
Zwolse mosterdsoep
Asperges met ham, ei en gebakken aardappelen
Citroentiramisu

woensdag 5 en donderdag 6 juni 2019                                                                                                 
Frisse komkommersoep met avocado
Ovenschotel met gehakt, aubergine, paprika, aardappel en tomatensaus
Cakerol gevuld met Griekse yoghurt en rood fruit

woensdag 19 en donderdag 20 juni 2019                                                                                                    
Broccolimousse met gerookte zalm
Kip-spek spies, zomergroenten en aardappelpartjes 
Soesjes met vanilleroom en fruit 

ZOMERSTOP. U bent weer welkom op woensdag 28 augustus 2019

woensdag 28 augustus 2019 BBQ (max. 75 personen)                                                                                      
BARBECUE


