
Speciaal voor jou

Lasagne
Overheerlijke huisbereide lasagne van de chef.


Verkrijgbaar met bolognaisesaus of als vegetarische 
schotel. 


Portie : + 450 gr.

10,00 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 November 2020

Quiche
Geniet van de lekkerste herfstgroenten met één van 
onze overheerlijke quiches. 


Deze groentetaart is een volwaardige maaltijd. 

 


Ma 2 nov Wortel-pompoensoep – Gebakken hamburger met Stroganoffsaus, groene boontjes en gratin

Di 3 nov Parmentiersoep met kruidenkaas – Tongrolletjes in dragonsausje met prei- en erwtjesstoemp

Wo 4 nov Broccolisoep – Ardeens gehaktbrood met graanmosterdsaus,savooikool, spek en gebakken aard.

Do 5 nov Minestronesoep met balletjes – Stoofpotje van kip met oude geuze, Herfstgroentjes en puree

Vr 6 nov Witloofroomsoep – Pasta diabolique met scampi, Zuiderse groenten en fetablokjes 

Za 7 nov Champignonroomsoep – Varkenshaasje met champignonroomsaus, wortel en erwtjes en gratin

Ma 9 nov Kervelsoep met balletjes – Chipolatta met natuurjus, bloemkool met béchamelsaus en gekookte aard.

Di 10 nov Tomatenroomsoep – Vis van de dag met beurre blanc van wit bier, champignons, broccoli en puree

Wo 11 nov Brunoise groentesoep -  Hongaarse goulash met rijst *

Do 12 nov Pompoen–paprikasoep - Fazantenballetjes “grand veneur” met gebakken spruitjes,  peertje, 
veenbessen en amandelpuree

Vr 13 nov Bloemkoolroomsoep – Schelvishaasje met Dijonaisesaus, gestoofde venkel en spinaziepuree

Za 14 nov Erwtensoep met croutons – Kippenboomstammetje met blackwellsausje, seizoensgroenten en gratin

Ma 16 nov Tomaat–courgettesoep – Gebakken witte pens met appelmoes en gebakken aardappel

Di 17 nov Peterseliesoep -  Zalmfilet met béarnaisesaus, broccoli en erwtenstoemp met bacon

Wo 18 nov Kippenbouillonsoep met balletjes – Stoofpotje van Everzwijn met rode wijn, champignons, knolselder 
en pommes duchesse puree met amandel schilfers

Do 19 nov Courgettesoep met kruidenkaas – Spaghetti Bolognaise met geraspte kaas 

Vr 20 nov Pompoen-tomatensoep – Vis van de dag met kreeftensaus, gestoofde groentjes en peterseliepuree

Za 21 nov Knolseldersoep – Gebakken kipfilet met peperroomsaus, gestoofde wortel en romige krieltjes met 
spek

Ma 23 nov Tomatenroomsoep met balletjes – Gebakken braadworst met jus nature, rode kool met appel en gek. 
aardappel

Di 24 nov Preisoep met ham – Gebakken scampi in curry-kokossausje met wokgroentjes en rijst

Wo 25 nov Wortel-paprikasoep – Orloffgebraad met jagersaus, erwtjes en andijviepuree

Do 26 nov Linzensoep – Belgisch stoofvlees met bruin bier, witloofslaatje, en gebakken aardappel

Vr 27 nov Ajuinsoep met geraspte kaas – Vispannetje op Oostendse wijze met puree

Za 28 nov Vergeten groentesoep – Parelhoen met spruitjes, gebakken witloof en pompoengratin

Ma 30 nov Kippenroomsoep met balletjes – Vlaswijtingfilet met beurre blanc van wit bier en stoemp van 
boerenkool, mosterd en spek

Nood aan je wekelijkse groenteschotel? 


Elk weekend bereidt onze chef speciaal voor jou 
een heerlijke salade voor. 


(Enkel verkrijgbaar op zaterdag & zondag)

Salades van de maand

10,00 euro p.p.

Rundscarpaccio
Overheerlijke dungesneden plakjes rundvlees met 
parmezaanse kaas en rucola. 


Geserveerd met brood. 


10,00 euro p.p.

* de maaltijd 11 november wordt op 10 november geleverd. 


