Klantnr.

Naam
Straat
Gemeente

maandag 22/10

dinsdag 23/10

woensdag 24/10

donderdag 25/10

vrijdag 26/10

zaterdag 27/10

zondag 28/10

Dagmenu

Dagmenu

Dagmenu

Dagmenu

Dagmenu

Dagmenu

Dagmenu

Broccolisoep

Groentensoep

Kippensoep

Kervelsoep - balletjes

Witte bonensoep

Juliennesoep

Tomatenroomsoep

Varkensworst

Rundsstoofvlees

Kalkoenschnitzel

Ham met witloof

Victoriabaars

Hamburger

Kippenfilet - mozzarella

Wortelschijfjes

Rode kool

Voetselder tomatensaus

Kaassaus

Witte kool natuur

Gestoofde erwtjes

Bloemkool

Natuuraardappelen

Kookaardappelen

Gebakken aardappelen

Aardappelpuree

Aardappelpuree

Gekookte aardappelen

Aardappelpuree

Dagdessert

Condérijst

Fijn appeltaartje

Vanillepudding

Straciatella mousse

Chocoladepudding

Witte chocolademousse

Alternatief menu
Broccolisoep

Alternatief menu
Kippensoep

Spaghetti bolognaise

Alternatief menu
Groentensoep
Kalkoengyros
met groenten-rijst

Dagdessert

Condérijst

Fijn appeltaartje

Alternatief menu
Kervelsoep - balletjes
Hertenragout
Woudpaddestoelmix
Gratinaardappeltjes
Vanillepudding

Alternatief menu
Witte bonensoep
Gevulde kalfsborst
Bladspinazie
Aardappelpuree
Straciatella mousse

Koude schotel menu
Broccolisoep
Koude schotel met

Koude schotel menu
Groentensoep
Luikse salade met

Koude schotel menu
Kippensoep
Koude schotel met

Koude schotel menu
Kervelsoep - balletjes
Koude schotel

Koude schotel menu
Witte bonensoep
Caesar salade met kip,

Koude schotel menu
Juliennesoep
Slaatje met

Koude schotel menu
Tomatenroomsoep
Koude schotel met

Gerookte vis en

boontjes, spekjes en

gekookte groenten

met verloren ei

parmezaan, spek en

mozzarella , tomaat

gerookte zalm

mierikswortelroom

krieltjes

en tonijnpasta

en aardappelsla

croutons

en pesto

en pasta

Dagdessert

Condérijst

Fijn appeltaartje

Vanillepudding

Straciatella mousse

Chocoladepudding

Witte chocolademousse

Lasagna

Om te bestellen, gelieve het
gewenste aantal maaltijden in
het voorzien vakje aan te
duiden en dit blad mee terug
te geven met de bedeler.
Klanten met een vaste
bestelling moeten uiteraard dit
blad niet invullen.

Wijzigingen in bestellingen voor de weekdagen graag de dag voordien voor 16:00 uur doorgeven
Wijzigingen voor het weekend graag ten laatste op vrijdag voor 13:00 uur doorgeven aub en voor maandag ten laatste zaterdag 13:00 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.

Voorbeeld
Brocollisoep
Gehaktballen
met kriekjes
Puree
Saffraanrijst

Naam
Straat
Gemeente
maandag 29/10

dinsdag 30/10

woensdag 31/10

donderdag 01/11

vrijdag 02/11

zaterdag 03/11

zondag 04/11

Dagmenu

Dagmenu

Dagmenu

Dagmenu
Geachte
klant,

Dagmenu

Dagmenu

Dagmenu

Vermicellisoep

Pompoen-knolseldersoep

Tomatensoep

Italiaanse minestrone

Brunoisesoep

Groentenroomsoep

Boomstammetje
Courgette met tomaat
Natuuraardappelen
Dagdessert

Blinde vink
Savooikool
Kookaardappelen
Muffin met chocolade

Heksenstoofpotje
met groenten
Gebakken krieltjes
Vanillepudding

Visfilet
Puree
Bladspinazie in room
Chocolademousse

Kalkoenpavé
Fijne boontjes
Kookaardappelen
Tiramisu

Biefsteak béarnaise
Broccoli
Aardappelpuree
Vlaai

Alternatief menu

Alternatief menu

Alternatief menu

Vermicellisoep

Pompoen-knolseldersoep

Tomatensoep

Dagdessert

Stoofpotje van zeevis
Juliennegroenten
Puree
Muffin met chocolade

"Hete bliksem" een
ovengerecht met puree
gehakt en appelmoes
Vanillepudding

Koude schotel menu

Koude schotel menu

Koude schotel menu

Vermicellisoep

Pompoen-knolseldersoep

Tomatensoep

Slaatje
fijne vleeswaren,
augurkjes en uitjes
Dagdessert

Koude schotel met
fetakaas,
rode ajuin en boontjes
Muffin met chocolade

Slaatje met
gekookte hesp
en ei
Vanillepudding

Groentensoep
Daar we
allerheiligen
Vol au vent
herdenken
op
Macedoinegroenten
donderdag
1
nov
Natuuraardappelen
leveren
we
Saffraanrijstpap
NIET op
die dag.
De bestelling
Alternatief menu
voor allerheiligen
moet
op een
Groentensoep
apart blad
doorgegeven
worden en
moet ons
Saffraanrijstpap
ten laatste op
zaterdag 27 okt
om 13:00
Koude
schotel menu
bereiken.
Deze maaltijden
Groentensoep
zijn koud
en Slaatje
worden
met
kippenreepjes
meegeleverd
op
en woensdag
koude pasta
31/10.
Saffraanrijstpap

Spaghetti bolognaise

Alternatief menu
Italiaanse minestrone
Geroosterde kipfilet
Witloof
Puree
Chocolademousse

Om te bestellen, gelieve het
gewenste aantal maaltijden in
het voorzien vakje aan te
duiden en dit blad mee terug
te geven met de bedeler.
Klanten met een vaste
bestelling moeten uiteraard dit
blad niet invullen.

Voorbeeld
Brocollisoep
Gehaktballen
met kriekjes
Puree
Saffraanrijst

Koude schotel menu

Koude schotel menu

Koude schotel menu

Italiaanse minestrone

Brunoisesoep

Groentenroomsoep

Koude schotel
met pasta
en zeevruchten
Chocolademousse

Koude schotel met
Spaanse asperges
en ham
Tiramisu

Koude schotel met
gerookte zalm
en tomatentartaar
Vlaai

Bedankt voor
uw begrip!
Menu's kunnen sporadisch door ons gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging (ander groenten, ander vlees, ander koolhydraten). In de mate van het mogelijke proberen we dan het orgineel zo nauwkeurig mogelijk te benaderen

Wit brood
2.30 €
Grof Brood
2.30 €
Volkoren brood 2.50 €

1/2 wit brood
1/2 grof brood

1.20 €
1.20 €

Salami 60 gr
Kalkoenfilet 60 gr
Filet de saxe 60 gr

1.00 €
1.40 €
1.40 €

Brugge Jonge kaas 200 gr
Vitelma 250 gr
Dagsoep 1 liter

3.00 €
1.80 €
2.50 €

Probeer onze nieuwe bakker
Van dinsdag tot zaterdag
vers brood van de warme bakker

Naam:
Straat:
Gemeente:

😊
☐
☐

☐

