ZONDAG

Restaurantdiner
Op zondag kunt u in het restaurant
een dagmenu kiezen voor
€ 11,00 per persoon.

Interesse?
Heeft u interesse of wilt u informatie
over de mogelijkheden dan kunt u
contact opnemen met:
Alfred Nap
Teamleider Voedingsdienst /
Planner Facilitair
Alfred.Nap@blanckenborg.nl

Doe & Eetcafé
Onder de Pannen

Voor 55-plus uit
Blijham en omgeving

Clarie de Boer
Coördinator Welzijn
clarie.deboer@blanckenborg.nl

Restaurantmenu
Amuse
( klein gerechtje)
Warm voorgerecht
(soep)
Hoofdgerecht (per week variërend!)
Vlees/vis met aardappel -en groente
garnituur, met compote.
Nagerecht
(IJs coup met vruchten met slagroom)
Kopje koffie of thee
(naar keuze)
Bonbon

Tel: 0597-56 55 00
Fax: 0597-56 55 05
Web-site: www.blanckenborg.nl

Ontdekken, beleven en doen!

Eikenlaan 34
9697 RW Blijham
Tel: 0597-565500
Fax: 0597-565505
Januari 2018

Warme Maaltijdservice
Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’
heeft een eigen keuken en verzorgt
elke dag een smakelijke maaltijd voor
haar bewoners. Er kan ook dagelijks
bij u thuis een warme maaltijd
worden bezorgd.
Ook kunt u dagelijks in ons
restaurant eten.

Restaurant

WOENSDAG

VRIJDAG

Eetcafé

Snackmenu

Elke woensdag kunnen 55-plussers uit
de omgeving tegen minimale kosten
met elkaar eten in het restaurant.
Lekker en gezond eten is hierbij het
uitgangspunt, waarbij gezelligheid
voorop staat.

Tussen 12.00 en 14.00 uur
kunt u een compleet

Aansluitend kunt u meedoen
aan het borrel en spellen uur.

In ons 55-plus restaurant is
iedereen welkom.
Heeft u geen zin om zelf te koken of
wilt u niet alleen aan tafel zitten?
Kom dan gezellig eten tussen

”Snackmenu”

Soep van de dag
Bordje patat
2 Snacks (naar keuze)
Appelmoes
Toetje

12.00 uur en 14.00 uur.

Van maandag t/m zaterdag kunt u eten
in het restaurant voor € 6,00 per menu.
Graag bestellen voor 10.00 uur.
U kunt kiezen uit de volgende menu’s:
Menu 1. Schnitzel
Menu 2. Rollade
Menu 3. Kip
Menu 4. Visfilet
Diverse sauzen:
Stroganoffsaus, Champignonsaus,
Kerriesaus, Pepersaus, Hollandaise
Alle vlees –en visgerechten worden
geserveerd met een aardappelgerecht, groente van de dag
en een saus naar keuze.

Snackmenu

naar keuze bestellen
voor maar 6 euro.

Gezellig samen eten voor
€ 6,- per persoon.
Dit kan elke dag
vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur.
Vervoer kan tegen een kleine
vergoeding eventueel
geregeld worden.

