(

Naam
Straat
Gemeente

014 23 37 06

bestel@pregobvba.be
info@pregobvba.be

maandag 15/01

dinsdag 16/01

woensdag 17/01

donderdag 18/01

vrijdag 19/01

zaterdag 20/01

zondag 21/01

Tom.groenten / balletjes

Groene gemixte soep

Witte bonensoep

Paprikasoep

Groentesoep

Tomatenroomsoep

Braadworst
Schorseneren
Kruidenpuree

Gebraden kip
Erwten en wortelen
Gebak. aardappelen

Hamburger
Winterwortelen
Natuuraardappelen

Hokifilet gepanneerd
Broccoli
Aardappelpuree

Varkensgebraad
Spruitjes
Gebakken patatjes

Kippenschnitzel
Groene boontjes
Aardappelpuree

Soep - voor alle menu's hetzelfde
Knolseldersoep

Dagmenu
Kalkoenpavé
Gestoofde venkel
Natuuraardappelen

q

q

q

q

q

q

q

Alternatief menu
Spaghetti bolognaise

q

Veggie Quinoa burger
Gegrilde tomaat
Basmatirijst

q
Koude schotel menu

Koude schotel met
haringfilet
en aardappelsla

q
Maaltijdslaatje
met kipfilet
en ananas

q
q
Dessert - voor alle menu's hetzelfde
Dagdessert

Penne met
gerookte zalm, venkel
kruidenkaas

Bananenpudding

Gebakken spek
Groene stoemp
met mosterd

q
Koude schotel met
taboulee en garnaal

q

q
Slaatje met
gekookte ham en
broccoli

q
Rijstpap

Kalkoenrollade
Sperziebonen
Aardappelpuree

Slaatje met
witloof - ham
en aardappelsla

q
Perzik met room

Slaatje met
gerookte forel
en ajuinringen

q
Panna Cotta

Koude schotel met
fijne vleeswaren

q
Plattekaastaart

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.

Crème brûlé
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Gemeente

014 23 37 06
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info@pregobvba.be

maandag 22/01

dinsdag 23/01

woensdag 24/01

donderdag 25/01

vrijdag 26/01

zaterdag 27/01

zondag 28/01

Erwtensoep

Pompoen-tomatensoep

Witloofsoep

Tomatensoep

Wintersoep

Brunoisesoep

Rundstoofvlees

Ardeens varkensgebraad

Struisvogelburger

Blinde vink

Visplankje

Vleesbrood

Kipfilet - Philadelphiakaas

Rode kool

Princessebonen

Bladspinazie in roomsaus

Voetselder

Schorseneren

Bloemkool

Kookaardappelen

Peterselieaardappelen

Gebakken patatjes

Rösti aardappelen

Aardappelpuree

Natuuraardappelen

Soep - voor alle menu's hetzelfde
Kervelsoep

Dagmenu

q

q

q

q

q

q

Broccoli /
amandelschilfers
Puree

q

Alternatief menu
Spaghetti bolognaise

q

Loempia met kip
Chinees slaatje
Rijst

q
Koude schotel menu
Scampislaatje
met rijst
en currydressing

Dagdessert

Lasagna bolognaise

q
Slaatje met
Spaanse asperges
en kookham

q
q
Dessert - voor alle menu's hetzelfde
Diplomatenroom
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.

Stoofpotje van
varkenswangen
Kookaardappelen

q
Koude schotel met
vissalade

q

Hoeveburger
Wortelen
Aardappelpuree

q

Slaatje
met kippenreepjes
en koude pasta

q

Chocoladepudding
Gebakje
Beleg - Soep
2.30 €
Salami 60 gr
2.30 €
Kalkoenfilet 60 gr
1.20 €
Filet de saxe 60 gr
1.20 €
Brugge Jonge kaas 200 gr
Vitelma 250 gr
Dagsoep 1 liter

Koude schotel
met verloren ei

q

1.00 €
1.00 €
1.00 €
3.00 €
1.80 €
2.50 €

Koude schotel met
Praagse ham

q
Vanillepudding
Tiramissu
Versterkende ontbijten
Banaan
3.00 €
Abrikoos/appel
3.00 €
Aardbei
3.00 €

Koude schotel met
visfilet en eiersla

q
Taart

