( 014 23 37 06
bestel@pregobvba.be
info@pregobvba.be

maandag 01/01

dinsdag 02/01

Het ganse Prego-team
wenst al zijn klanten een
voorspoedig 2018 toe!

Naam
Straat
Gemeente

woensdag 03/01

donderdag 04/01

vrijdag 05/01

zaterdag 06/01

zondag 07/01

Tomatensoep

Kippensoep

Bonensoep

Gemixte groentensoep

Kippenroomsoep

Tomatensoep met balletjes

Blinde vink
Spruiten
Kookaardappelen

Kalkoenrollade
Worteltjes
Gebak. aardappelen

Varkensgoulash
Sperziebonen
Kookaardappelen

Pangasiusfilet
Savooi in roomsaus
Natuuraardappelen

Zuiders varkenslapje
Ratatouille
Natuuraardappelen

Varkenshaasje
Fijne groenten
Aardappelpuree

Soep - voor alle menu's hetzelfde
Witloofsoep

Dagmenu
Vol au vent
Broccoli
Aardappelpuree

q

q

q

q

q

q

q

Alternatief menu
Geachte klant,
Uw bestelling voor
nieuwjaarsdag wordt
geleverd op zat. 30/12
en moet apart
doorgegeven worden
q

Zoetzure rundsreepjes
Oosterse groenten
Rijst

q
Koude schotel menu

Koude schotel met
haringfilet en
aardappelsla

q
Maaltijdslaatje
met asperges
en gekookte ham

q
q
Dessert - voor alle menu's hetzelfde
Boer Marke

Macaroni
ham en kaas

Dagdessert

Witte pens
met appelmoes
Aardappelpuree

q
Koude schotel met
gerookte zalm
en ajuin

q

Koude schotel
met filet americain
uitjes en augurkjes

q
Rijstpap

Vanillemuffin met chocola

Varkensgebraad
Witte kool in melksaus
Aardappelpuree

q
Koude schotel
met dun gesneden
varkensgebraad

q

Slaatje met
gerookte forel

q
Vanillepudding

Chocolademousse

Wijzigingen in bestellingen voor de weekdagen graag de dag voordien voor 16:00 uur doorgeven
Wijzigingen voor het weekend en maandag graag ten laatste op vrijdag voor 13:00 uur doorgeven aub.
Bij bestelling van een speciaal dieet (of speciale wensen als bv. "geen puree") wordt enkel het dagmenu hieraan automatisch aangepast.
Al onze gerechten worden gemaakt in een keuken waar gluten, schaaldieren, eieren, vis, (aard)noten, soja, melk, selderij, mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide, sulfieten, lupine en en weekdieren verwerkt kunnen worden.

Koude schotel met
3 kazen

q
Vlaai

Naam
Straat
Gemeente

( 014 23 37 06
bestel@pregobvba.be
info@pregobvba.be

maandag 08/01

dinsdag 09/01

woensdag 10/01

donderdag 11/01

vrijdag 12/01

zaterdag 13/01

zondag 14/01

Kippensoep

Erwtensoep

Wortelsoep

Courgettesoep

Tomatensoep

Heldere bouillonsoep

Blinde vink
Wortelschijven
Aardappelpuree

Hespenrolletje met
Witloof en kaassaus
Aardappelpuree

Kalkoenstoverij
Schorseneren
Kookaardappelen

Pladijsfilet
Spinazie in roomsaus
Natuuraardappelen

Vleesbrood
Groene boontjes
Kookaardappelen

Kipfilet
Erwten en wortelen
Puree

Soep - voor alle menu's hetzelfde
Broccolisoep

Dagmenu
Braadworst
Witte kool
gebak. aardappelen

q

q

q

q

q

q

q

Alternatief menu
Scampi
Wokgroenten
Witte rijst

Spaghetti bolognaise

q

q
Koude schotel menu
Slaatje
met zalmsalade

Penne regate
visblokjes
Brunoisegroenten

q

Koude schotel met
salamieblokjes,
augurkjes en uitjes

q
q
Dessert - voor alle menu's hetzelfde
Gele pudding
Brood
Wit brood
Bestel ook brood, beleg of
Grof Brood
versterkende ontbijten. Geef uw
1/2 wit brood
bestelling een dag voordien
1/2 grof brood
door aan uw bedeler, telefonisch
of via email.

Ossetong
Madeirasaus
Aardappelpuree

q
Slaatje met
kalkoen
en perzik

q
Koude schotel
met verloren ei
ananas en hesp

q

q

2.30 €
2.30 €
1.20 €
1.20 €

Saffraanrijst
Mokkapudding
Beleg - Soep
Salami 60 gr
1.00 €
Kalkoenfilet 60 gr
1.00 €
Filet de saxe 60 gr
1.00 €
Brugge Jonge kaas 200 gr
3.00 €
Vitelma 250 gr
1.80 €
Dagsoep 1 liter
2.50 €

Dagdessert

Lamsburger
Brocolli in tom. saus
Aardappelpuree

Slaatje
met kippenreepjes
en koude pasta

q

Koude schotel met
Praagse ham

q
Kokosmousse
Pudding met koekje
Versterkende ontbijten
Banaan
3.00 €
Abrikoos/appel
3.00 €
Aardbei
3.00 €

Koude schotel met
visfilet en eiersla

q
Panna cotta

