
De maaltijdservice van Catering Perdok 
bezorgt warme maaltijden aan huis en bij 
zorginstellingen.

Geen uitgebreide keuzemenu’s, maar voor 
elke dag een standaardmenu volgens een 
cyclus van zeven weken. Op die manier kan 
de kwaliteit hoog worden gehouden en kan 
erg goed dagvers worden geleverd. 

Zo weet de klant al ver van te voren wat er 
die dag op het menu staat. Natuurlijk is er 
de mogelijkheid om rekening te houden met 
diëten en de smaak van de klant. Voor vaste 
klanten wordt dit in hun eigen persoonlijke 
menuschema opgenomen. 

Ook is er de mogelijkheid om slechts enkele 
dagen per week gebruik te maken van de 
service.

versie

cateringperdok.nl

Een warme seniorenmaaltijd 
incl. bezorging kost € 8,00 
Voor echtparen die twee maaltijden  
afnemen zijn de kosten € 14,00 

Optioneel zijn;
Soep € 1,50
Toetje € 1,50 

We hebben ook een grotere portie; deze 
kost € 9,50 per maaltijd.

Wij bezorgen binnen een straal van 15 km 
rondom Zuidbroek gratis en anders tegen                               
een kleine vergoeding (in overleg).

Hapjesschalen, barbecues, buffetten, maaltijden op locatie 
&  tuktuk met catering mogelijkheden.

Heeft u een vraag of wilt u iets bestellen?

Beneluxweg 17 - 9636 HV Zuidbroek
Bel ons op telefoon: 0598 – 717 930   /   06 – 5168 6948 

We staan u graag te woord.

Tafeltje dekje 
maaltijden aan huis

2023



Maandag:
  Stamppot snijbonen met spekjes 
  Rookworst

Dinsdag:
  Mini balletjes uit jus 
  Gekookte aardappelen 
  Bloemkool met kaassaus 

Woensdag:
  Runder stoofpotje 
  Aardappelpuree 
  Spruitjes

Donderdag:
  Huisgemaakte nasi
  Kip saté 
  Kroepoek & augurk 

Vrijdag:
  Koolvis 
  Gekookte aardappelen 
  Worteltjes

Zaterdag: 
  Kip-vink 
  Gebakken aardappeltjes 
  Prei à la crème
  
Zondag: 
  Runder tartaartje met gebakken ui 
  Gebakken partjes aardappelen 
  Groentenmix

Week 1 (maandag 2 januari t/m zondag 8 januari)
Week 8  (maandag 20 februari t/m zondag 26 februari)
Week 15  (maandag 10 april t/m zondag 16 april)
Week 22  (maandag 29 mei t/m zondag 4 juni)
Week 29  (maandag 17 juli t/m zondag 23 juli)
Week 36  (maandag 4 september t/m zondag 10 september)
Week 43  (maandag 23 oktober t/m zondag 29 oktober)
Week 50 (maandag 11 december t/m zondag 17 december)
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Maandag:
  Procureurlapjes 
  Gekookte aardappelen 
  Rode kool

Dinsdag:
  Gebraden varkenscasselerrib (getrancheerd) uit jus 
  Gekookte aardappelen 
  Sperziebonen 

Woensdag:
  Macaroni
  Geraspte kaas 
  Augurk

Donderdag:
  Stamppot rauwe andijvie 
  Sukadelapjes

Vrijdag:
  Gebakken zalm 
  Gekookte aardappelen 
  Spinazie

Zaterdag: 
  Mini kiprollade 
  Aardappelpuree 
  Bloemkool 
  
Zondag: 
  Zigeuner schnitzel 
  Gebakken krielaardappelen 
  Peultjes
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Week 2 (maandag 9 januari t/m zondag 15 januari)
Week 9  (maandag 27 februari t/m zondag 5 maart) 
Week 16  (maandag 17 april t/m zondag 23 april)
Week 23  (maandag 5 juni t/m zondag 11 juni)
Week 30  (maandag 24 juli t/m zondag 30 juli)
Week 37  (maandag 11 september t/m zondag 17 september)
Week 44  (maandag 30 oktober t/m zondag 5 november)
Week 51 (maandag 18 december t/m zondag 24 december)



Maandag:
  Varkenskatenschijf uit jus 
  Gekookte aardappelen 
  Tuinbonen met ham blokjes

Dinsdag:
  Kip/groente stoofpotje 
  Witte rijst 
  Rauwkost 

Woensdag:
  Gehaktbal met gebakken champignons, ui en spek
  Gebakken aardappelen 
  Spitskool

Donderdag:
  Karbonade uit jus 
  Gekookte aardappelen 
  Witlof ham/kaas

Vrijdag:
  Vissticks 
  Gekookte aardappelen 
  Wortelen

Zaterdag: 
  Lasagne 
  
Zondag: 
  Kipfilet op “eigenwijze”
  Gebakken aardappelen 
  Gebroken sperziebonen 
  Stoofperen
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Week 3 (maandag 16 januari t/m zondag 22 januari)
Week 10  (maandag 6 maart t/m zondag 12 maart)
Week 17  (maandag 24 april t/m zondag 30 april)
Week 24  (maandag 12 juni t/m zondag 18 juni)
Week 31  (maandag 31 juli t/m zondag 6 augustus)
Week 38  (maandag 18 september t/m zondag 24 september)
Week 45  (maandag 6 november t/m zondag 12 november)
Week 52 (maandag 25 december t/m zondag 31 december)



Maandag:
  Slavink uit jus 
  Gekookte aardappelen 
  Witte kool in kerrie-saus

Dinsdag:
  Cordon bleu 
  Gekookte aardappelen met jus 
  Verse bladspinazie + eitje 

Woensdag:
  Runder goulash 
  Aardappelpuree 
  Rode kool

Donderdag:
  Stamppot bruine bonen 
  Speklap uit jus  
  Zuur 

Vrijdag:
  Gestoofde pangafilet 
  Gekookte aardappelen 
  Wortelen 

Zaterdag: 
  Kipschnitzel met jus 
  Gekookte aardappelen 
  Gestoofde andijvie 
  
Zondag: 
  Varkenshaas met champignonroomsaus 
  Gebakken aardappelen 
  Broccoli
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Week 4 (maandag 23 januari t/m zondag 29 januari)
Week 11  (maandag 13 maart t/m zondag 19 maart)
Week 18  (maandag 1 mei t/m zondag 7 mei)
Week 25  (maandag 19 juni t/m zondag 25 juni)
Week 32  (maandag 7 augustus t/m zondag 13 augustus)
Week 39  (maandag 25 september t/m zondag 1 oktober)
Week 46  (maandag 13 november t/m zondag 19 november)



Maandag:
  Runder-hamburger 
  Gekookte aardappelen 
  Rode bieten

Dinsdag:
  Plakjes beenham + honingmosterdsaus 
  Gebakken aardappelen 
  Spitskool 

Woensdag:
  Saucijsje
  Gekookte aardappelen 
  Bloemkool met kaas

Donderdag:
  Bami goreng 
  Amsterdamse zilveruitjes 

Vrijdag:
  Kibbeling 
  Gekookte aardappelen 
  Wortelen 

Zaterdag: 
  Hutspot
  Verse worst
  Augurk 
  
Zondag: 
  Rolladeschijf 
  Gebakken aardappelen 
  Sperziebonen
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Week 5 (maandag 30 januari t/m zondag 5 februari)
Week 12  (maandag 20 maart t/m zondag 26 maart)
Week 19  (maandag 8 mei t/m zondag 14 mei)
Week 26  (maandag 26 juni t/m zondag 2 juli)
Week 33  (maandag 14 augustus t/m zondag 20 augustus)
Week 40  (maandag 2 oktober t/m zondag 8 oktober)
Week 47 (maandag 20 november t/m zondag 26 november)



Maandag:
  Sukadelapje uit jus 
  Gekookte aardappelen 
  Rode kool

Dinsdag:
  Gehaktbal uit jus 
  Gekookte aardappelen 
  Snijbonen 

Woensdag:
  Drumsticks 
  Gekookte aardappelen 
  Prei in roomsaus 

Donderdag:
  Stamppot boerenkool met spekjes
  Rookworst uit jus
  Augurk 

Vrijdag:
  Lekkerbekjes met remouladesaus
  Gekookte aardappelen 
  Doperwten 

Zaterdag: 
  Schnitzel 
  Gekookte aardappelen 
  Spinazie a la crème 
  
Zondag: 
  Houthakkers-steak 
  Gebakken aardappelen 
  Bloemkool
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Week 6 (maandag 6 februari t/m zondag 12 februari)
Week 13  (maandag 27 maart t/m zondag 2 april)
Week 20  (maandag 15 mei t/m zondag 21 mei)
Week 27  (maandag 3 juli t/m zondag 9 juli)
Week 34  (maandag 21 augustus t/m zondag 27 augustus)
Week 41  (maandag 9 oktober t/m zondag 15 oktober)
Week 48 (maandag 27 november t/m zondag 3 december)



Maandag:
  Boomstam
   Gekookte aardappelen met jus 
  Spruitjes met uitgebakken spekjes

Dinsdag:
  Beefburger met gebakken ui & champignons 
  Gebakken aardappelen 
  Gestoofde witlof 

Woensdag:
  Kipfilet
  Gekookte aardappelen met jus 
	  Broccoli 

Donderdag:
  Gepaneerde gelderse varkensschijf
  Gekookte aardappelen met jus 
  Spitskool in groentesaus 

Vrijdag:
  Zwitserse braadworst 
	  Gebakken aardappelen 
  Parijse worteltjes 

Zaterdag: 
  Spaghetti met bolognesesaus 
  Zilveruitjes 

Zondag: 
  Schnitzel “Hawaii” 
	  Aardappelschijfjes met spek en ui 
  Gemengde groenten
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Week 7 (maandag 13 februari t/m zondag 19 februari)
Week 14 (maandag 3 april t/m zondag 9 april)
Week 21  (maandag 22 mei t/m zondag 28 mei)
Week 28  (maandag 10 juli t/m zondag 16 juli)
Week 35  (maandag 28 augustus t/m zondag 3 september)
Week 42  (maandag 16 oktober t/m zondag 22 oktober)
Week 49 (maandag 4 december t/m zondag 10 december)


