Ma 1 aug

Courgettesoep - Mixed grill van kipfilet, varkensmignonette en merguezworstje, slaatje en gebakken aardappelen

Di 2 aug

Wortel-pastinaaksoep met balletjes - Tongrolletjes met Duglérésaus, groene boontjes en zuiderse puree

Wo 3 aug

Broccolisoep met kruidenkaas - Cordon bleu met natuur saus, warme groentjes en gekookte aardappelen

Do 4 aug

Tomatenroomsoep - Tagliatelli met gehaktballetjes, parmezan, pesto, champignons, courgette en geroosterde kerstomaatjes

Vr 5 aug

Zomerse erwtensoep met ham - Vis van de dag met een sausje van Brugs witbier, zomerse groentjes en peterseliepuree

Za 6 aug

Pompoensoep met zure room - Traag gegaard speenvarken met jagersaus, bloemkool in béchamel en gekookte aardappeltjes

Zo 7 aug

Dagsoep - Coq au vin met zilveruitjes, lentegroentjes en aardappelwedges

Ma 8 aug

Witloofroomsoep met spekjes - Gebakken hamburger met ajuinsaus, gestoofde wortel en gratin dauphinois

Di 9 aug

Bloemkoolsoep - Gebakken scampi met kokos-currysausje, Oosterse groentjes en nasi goreng

Wo 10 aug Tomaat–paprikasoep met balletjes - Gegrilde braadworst met mosterd uit Dijon, zuurkool met spekreepjes en gekookte aardappel
Do 11 aug Groene groentesoep - Lasagne bolognaise (wegwerpbakje)
Vr 12 aug

Velouté van raapjes - Vispannetje met kreeftensaus, erwtjes, champignons en spinaziepuree

Za 13 aug Aardappel-preisoep - Orloffgebraad met Bordelaisesaus, groene boontjes en gratin
Zo 14 aug Dagsoep - Stoofvlees met gebakken aardappelwedges en worteltjes
Ma 15 aug Peterseliesoep - Varkenshaasje met portosaus, tomaat uit de oven en krieltjes (FEESTDAG)
Di 16 aug

Tomatenroomsoep - Sliptongetjes met kappertjes/botersaus, fris slaatje, verse tartaar en puree

Wo 17 aug Groentenbouillonsoep - Gevuld witloof met gehakt, spek, Provençaalse saus en gekookte aardappelen
Do 18 aug Kervelroomsoep met balletjes - Caesar salade met parmezaanse kaas, ansjovis, croutons, groentjes en een broodje (KOUD)
Vr 19 aug

Venkelsoep met dille - Vis van de dag met witte wijnsaus, boontjes en een groentenpuree

Za 20 aug Toscaanse groentesoep - Hongaarse goulash met wortel en erwtjes en rijst
Zo 21 aug Dagsoep - Parelhoenfilet met champignonroomsaus, witloofslaatje met yoghurtdressing en rosti
Ma 22 aug Bloemkoolsoep met peterselie - Merguezworstje met tzaziki, griekse pasta en een wortel/koolslaatje
Di 23 aug

Tomaat-courgettesoep - Koolvisfilet met mosterdsaus, gegrilde groentjes en natuurpuree

Wo 24 aug Kippenbouillonsoep met balletjes - Stoofpotje van rundsvlees met bruin bier, witloofslaatje en peterselieaardappeltjes
Do 25 aug Pompoen-paprikasoep met kruidenkaas - Varkensspiering in zoetzure saus met wokgroentjes en gebakken groentenrijst
Vr 26 aug

Preisoep met ham - Gebakken scampi met Pernodsausje, gestoofde venkel en spinaziepuree

Za 27 aug Tomatenroomsoep - Vleesbrood met kriekjes en aardappelpuree
Zo 28 aug Dagsoep - Varkensgebraad met peperroomsaus, wortel/knolselderblokjes en krieltjes
Ma 29 aug Groene groentesoep met vermicelli - Gebakken kippenfilet met kippenjus, appelmoes en puree
Di 30 aug

Zomerse Pompoencrémesoep met balletjes - Salade tomaat crevette, verse groentjes, aardappelsalade en een broodje (KOUD)

Wo 31 aug Kippenvelouté met fijne groentjes - Kalfsfricassée met zilveruitjes, spek, gestoofde groentjes en duchesse-aardappelen
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Wijzigingen mogelijk daar onze koks steeds met verse dagproducten werken!
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