
Speciaal voor jou

Mosselen
Zin in een heerlijke pot mosselen? Wij brengen ze 
gekuist en reeds in de kookpot met groentjes. Je 
moet ze enkel nog 5 minuten op het vuur zetten.


We leveren de mosselen met mosselsaus en ciabatta.

Enkel verkrijgbaar op vrijdag & zaterdag 

18,00 euro p.p.

Ook fan van je dagelijkse soepje? Of zoek je nog een 
lichte maaltijd voor ’s avonds? 


Al onze soepen kan je steeds per liter bestellen.

3,5 euro / liter

Soep

Normale portie (senioren) 

1 maaltijd = 10 euro 

200 euro = 20 maaltijden + 1gratis

400 euro = 40 maaltijden + 4 gratis


1000 euro + 100 maaltijden + 12 gratis

Grote portie (volwassenen) 

1 maaltijd = 15 euro 

300 euro = 20 maaltijden + 1gratis

600 euro = 40 maaltijden + 4 gratis


1500 euro + 100 maaltijden + 12 gratis

Betalen kan cash bij eerste levering of via overschrijving op rekening: BE07 3631 6852 0766

Menu Oktober 2020

Paling in’t groen
Paling in’t Groen op de traditionele manier 
klaargemaakt. Eén portie is ongeveer 450gr.  Ruim 
voldoende voor één persoon. 

Enkel verkrijgbaar op vrijdag & zaterdag 


Do 1 okt Bloemkoolsoep met croutons – Gebakken Kipfilet, appelmoes en gebakken aardappeltjes

Vr 2 okt Tomatensoep met balletjes – Tongrolletjes in wittewijnsaus en preipuree


Za 3 okt Courgettesoep met kruidenkaas – Speenvarken met blackwellsaus, pompoenblokjes en gratin

Ma 5 okt Kippenbouillonsoep – Stoofpotje van kip, met oude geuze, spek en krieltjes

Di 6 okt Wortel-pompoensoep – Gebakken scampi, Pernodsausje, venkel en puree

Wo 7 okt Aardappel-preisoep – Chipolatta met witte kool in Béchamelsaus en gekookte aardappel

Do 8 okt Champignonroomsoep – Witloof in de oven met kaassaus en pommes duchessepuree

Vr 9 okt Minestronesoep met balletjes – Vis van de dag met beurre-blanc, tomaatjes en spinaziepuree 

Za 10 okt Witloof-Dillesoep – Varkenshaasje met champignonroomsaus, worteltjes en gratin

Ma 12 okt Pompoen–paprikasoep – Boerenbraadworst met rode kool, appel en gekookte aardappel 

Di 13 okt Groene groentensoep – Pasta met gebakken zalmfilet, champignons, groene groenten en 
kruidenkaas


Wo 14 okt Tomaat–paprikasoep - Mediterraans gehaktbrood met Provençaalse groenten en rijst

Do 15 okt Bloemkool–currysoep – Gebakken kippenbout met rozemarijnsaus, wortel en erwtjes en gratin 

Vr 16 okt Broccolisoep – Vispannetje op Oostendse wijze met groene boontjes en puree


Za 17 okt Peterseliesoep -  Parelhoen supreme met Herfstgroentjes en romige krieltjes met peterselie en spek

Ma 19 okt Tomaat-courgettesoep – Gebakken hamburger met ajuinsaus, knolselderblokjes en andijviestoemp


Di 20 okt Kervelsoep met balletjes – Vis met Dijonaisesaus, gestoofde groenten en peterselieaardappel

Wo 21 okt Pompoen-wortelsoep – Belgisch Stoofvlees met fris slaatje en gebakken aardappeltjes


Do 22 okt Bloemkool-broccolisoep – Gentse waterzooi met kip, seizoensgroentjes en wortelpuree


Vr 23 okt Tomatenroomsoep – Gebakken scampi met wokgroentjes, curry-kokossausje en rijst


Za 24 okt Bouillabaisesoep – Gehaktballen met warme krieken en gekookte aardappel

Ma 26 okt Brunoise groentesoep – Gebakken kipfilet met dragonsausje, wortel, broccoli en gratin

Di 27 okt Hongaarse Linzensoep – Kabeljauwfilet met kreeftensaus, groene groentjes en puree


Wo 29 okt Ajuinsoep met geraspte kaas – Gehaktschotel “Parmentier” met puree en bloemkool

Do 30 okt Vergeten groentensoep – Varkensgebraad met tripelsausje, pompoen/knolselderblokjes, gekookte 
aardappel

Vr 31 okt Kippenroomsoep met balletjes – Vlaswijtingfilet met beurre blanc van wit bier en stoemp van 
boerenkool, mosterd en spek Vanaf nu dien jij je lekkere salade niet te missen 


doorheen de wintermaanden. Deze maand hebben we alvast

Volgende salades op het menu staan. 


3/10 Salade Niçoise  met tonijn	 

10/10 Cesar salade met kip en parmezaan


17/10 Luikse salade met spek en appel

24/10 Griekse salade met geroosterde paprika, olijven en feta


Salades van de maand

25,00 euro p.p.


