
Zaterdag Fusili & Spirali 7 kg
macaroni/spaghetti-mix 13 zakjes
gehakt 5,5 kg
tomatenpuree 10 blikjes
champignons 1,5 kg
ui 1 netje
paprika stuks of 10
geraspte kaas 1,5 kg

toetje ijsjes 70 stuks

Zondag Hoofdgerecht Spinazie 8 liter 
Worteltjes/doperwtjes 10 blikken
Aardappelen 20 kg
Gehaktballen (denk aan voldoende gehaktkruiden) 10 kg
Jus 2 ltr
Appelmoes 5 liter

toetje Vla / Yoghurt 8 / 5 ltr

Maandag Hoofdgerecht Bloemkool 7 stuks
Sla 6 krop
Aardappelen 20 kg
Saucijsjes 70 stuks
Jus Wat over is van zondag

toetje Aarbeien-kwark-taart circa 50 x 45 cm

Dinsdag Tortillas 150 stuks
Tortilla-kruidenmix genoeg
Gehakt 7 kg
mais 10 blikjes
paprika 12 stuks
champignons 2 kg
geraspte kaas 1,5 kg
Tortillas chips 10 zakken
quacamole-dipsaus paar potjes
Salade van:
komkommer 15 stuks
tomaat 4 kg

toetje Cake / pudding / slagroom-taart circa 50 x 45 cm

Woensdag pannekoekmix 7,2 kg
melk 16 ltr
vloeibare bakboter 4 fles
spek (voor op de pannekoek) 5 pakjes
appel (even raspen en dan op de pannekoek) 10 stuks
kaneel (voor over de appelpannekoek) 1 busje
stroop, suiker en jam genoeg

toetje Dubbelvla 13 liter

Donderdag kipfile 7 kg
rijst 6 kg
nasimix 15 pakjes
Taugee, Chinese kool, Champignon 6,5 kg
Pindasaus 2 ltr
gebakken uitjes 1 potje
Atjar 2 potjes
ketjap 1 fles
Kroepoek 15 zak

toetje Banana-split (halve banaan/vanille-ijs/choco-saus/wafel) 70 stuks

Vrijdag patat voor 55 volwassenen
Zout snufje
Kroket / frikandel / kaassoufle 70 stuks
mayo / ketchup / curry 3 + 2 + 1 fles
apelmoes  5 liter

toetje ijsjes 70 stuks 

Menu kamp 2009       voor 70 personen

Pannenkoeken

Macaroni

Tortilla wraps

Ontbijt & Lunch
110 broden waarvoor we 5 kg pindakaas, 5 kg chocopasta, 10 potten jam, 30 pakken hagelslag/vlokken, 8 kg 
kaas, 50 pakjes boterhamworst/salami en gebraden gehakt,en zo'n 120 liter melk hebben ingeslagen, plus 10 
rollen beschuit en 15 stuks ontbijtkoek. 

Verder 20 liter melk, 80 eieren, een zak suiker en een potje kaneel om op vrijdagochtend wentelteefjes te maken 
van het oude brood.

Nasi

Patat


