
              

             

 

 

 

  Menu van de Chef 

maaltijden in maart 

Woonzorg centrum 

Sint Joseph Achterveld 

 

 



Menu van de Chef maaltijden voor Woonzorg centrum Sint 

Joseph Achterveld. 

Op de locatie Sint Joseph Achterveld, wordt er op de 

maandagavond, woensdagavond en op vrijdagavond in het 

restaurant van 17.00 t/m 18.00 uur een menu geserveerd tegen 

een aantrekkelijke prijs van € 5,30. 

Het menu bestaat uit een twee gangen menu, een warme maaltijd 

en een dessert. Voor bewoners en familie, personeel en dorp 

bewoners is het mogelijk om tegen betaling een consumptie bij de 

maaltijd te gebruiken. 

Op de derde donderdag van de maand wordt er een thema-avond 

georganiseerd (behalve in de maand december) de aanvang is om 

17.00 t/m 18.00 uur.  

De prijs van de maaltijd is € 13,85 voor bewoners en familie, 

gasten en dorpbewoners betalen € 16,75. Hiervoor krijgt u een 

3 gangen diner met een kopje koffie. 

Indien u interesse heeft en hiervan gebruik wilt maken kunt u 

zich tot 3 dagen voor aanvang opgeven bij Annet Pater van de 

receptie van Sint Joseph Achterveld, telefoon 0342-451644. 

Wij heten u graag hartelijk welkom in ons restaurant. 

U kunt zich in schrijven bij Annet Pater van de receptie van het 

Woon -Zorg Centrum, Sint Joseph Achterveld. Hessenweg 218, 

3791 PP, te Achterveld. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Gerton Dimmedal, Teamleider restauratief. 

 



1 maart 

 

    Runderburger met jus, 

     macedoine groenten  

    met mini rostirondjes 

 

 

 
 

Toetje van de dag 

 

 

Prijs € 5.30 



 4 maart 

 

Gelderse schijf met jus, 

bloemkool met kerriesaus 

en 

aardappelpuree  

 

Toetje van de dag 

 

Prijs € 5.30 



6 maart 

  

  Rundergehaktbal met jus,   

witte bonen in tomatensaus   

  en gekookte aardappelen 

 

      

Toetje van de dag 

 

Prijs € 5.30 



8 maart 

 

Gebakken kibbeling met  

     remouladesaus, 

  rode bieten met appel en  

 gebakken krielaardappelen   

 

Toetje van de dag 

 

Prijs € 5.30 



11 maart 

 

Runder hachee met  

      stamppot hutspot     

 

 

Toetje van de dag 

 

Prijs € 5.30 



 13 maart 

 

     Kipsate in satesaus,  

    atjar met nasi goreng  

           

    

 

     Toetje van de dag 

 

Prijs € 5.30                                     



     16 januari 

 

    Hamlapje met jus, 

   broccoli met kaassaus 

    gekookte aardappelen         

 

 

     Verassing dessert 

 

 

      Prijs € 5.30    



  18 maart  

 

     Hongaarse goulash,  

     macedoine groenten   

     en zilvervlies rijst   

   

 

Toetje van de dag 

 

Prijs € 5.30 



20 maart  

 

 

 

     Boomstam met jus, 

     koolraap met saus   

  en gekookte aardappelen    
 

 

 

 

 

      Verassing dessert 

 

  Prijs € 5.30  



21 maart  

 



22 maart  

 

 

 

     Speklapje met jus,  

   rode bieten met appel  

  en gekookte aardappelen 
  

 

 

 

 

     Verassing dessert 

 

     Prijs € 5.30   



25 maart  

 

 

 

     Rookworst met jus,   

   stamppot boerenkool    
 

 

 

 

 

     Verassing dessert 

 

 

 Prijs € 5.30  



27 maart  

 

 

 

    Bolognese saus met, 

 gemengde sla en macaroni 
 

 

 

 

      Verassing dessert 

 

     Prijs € 5.30  
 

 

 



29 maart  

 

 

 

    Gebakken lekkerbekje 

     met remouladesaus 

      en prei met saus, 

 gebakken krielaardappelen 
 

 

 

      Verassing dessert 

 

     Prijs € 5.30  



 

 

 

 

 

 

Gerton Dimmedal  

Teamleider restauratief 

  

 

Smaak pure passie is de gastronoom van 

  

 

 

E  gerton.dimmedal@beweging3.nl 

T  Receptie van Sint Joseph Achterveld = 0342 – 451644 

Nieuwe website  www.beweging3.nl  

mailto:gerton.dimmedal@beweging3.nl
http://www.beweging3.nl/

