altijd

Do 1 sept

Wortel-paprikaroomsoep – Vogelnestje met tomatensaus, warme groentjes en aardappelpuree

Vr 2 sept

Slasoep met komkommer en kruidenkaas – Gebakken vis van de dag met witte wijnsaus, broccoliroosjes en erwtjespuree

Za 3 sept

Knolselderroomsoep - Stoofpotje van rundsvlees met een zomerse groentjes en krieltjes

Zo 4 sept

Dagmenu

Ma 5 sept

Italiaanse tomatensoep – Gebakken hamburger met natuursaus, warme groenten en aardappelpuree

Di 6 sept

Peterseliesoep – Gebakken scampi met curry-kokossausje, wokgroenten en nasi goreng

Wo 7 sept

Ajuinsoep met geraspte kaas – Vol au vent met koekje, warme groentjes en aardappelpuree

Do 8 sept

Champignonroomsoep - Varkensgebraad met peperroomsaus, pompoen, knolselder en gratin

Vr 9 sept

Tomaat-wortelsoep – Kabeljauwfilet, groene kruidensaus, spinazie, champignons en pommes duchesse

Za 10 sept

Preisoep met ham – Waterzooi van kip met verse groentjes en peterselieaardappelen

Zo 11 sept

Dagmenu

Ma 12 sept

Witloofroomsoep – Gebakken braadworst met vleesjus, warme groentjes en bloemkoolstoemp

Di 13 sept

Kippenbouillonsoep met balletjes – Sliptongetjes met Duvelsaus, gebakken witloof en natuurpuree

Wo 14 sept

Pompoencrèmesoep – Gevulde kalfsborst met saus van Le Fort, boontjes met spek en gratin

Do 15 sept

Broccolisoep met kruidenkaas – Witloof in de oven met ham, kaassaus en gekookte aardappelen

Vr 16 sept

Zomerse erwtensoep met spekblokjes – Gebakken zalmfilet met béarnaisesaus, warme groentjes en erwtjespuree

Za 17 sept

Tomatenroomsoep – Kalkoenfilet met dragonroomsaus, boterboontjes en romige krieltjes met spek

Zo 18 sept

Dagmenu

Ma 19 sept

Brunoise groentesoep – Mergeuzworstje met portosaus, warme groentjes en gratin “Espagnol”

Di 20 sept

Pompoen-paprikasoep – Vol au vent van vis met geplette aardappel, worteltjes en erwtjes

Wo 21 sept

Minestronesoep met balletjes – Belgisch Stoofvlees met bruin bier, snijboontjes en aardappelwedges

Do 22 sept

Parmentiersoep met zure room – Gehaktballen met selder in tomatensaus en gekookte aardappelen

Vr 23 sept

Kervelroomsoep met balletjes – Oostends vispannetje, andijvie en aardappelpuree

Za 24 sept

Groene groentesoep - Kalfsmarengo met gele en oranje worteltjes, champignons, gebakken aardappel

Zo 25 sept

Dagmenu

Ma 26 sept

Tomatenroomsoep met balletjes – Gebakken kipfilet met graanmosterdsaus, appelmoes en een pompoengratin

Di 27 sept

Groentenbouillon met fijne groentjes – Gestoomde tongrolletjes met puree van zeekraal, groene boontjes en een kreeftensausje

Wo 28 sept

Tomaat-courgettesoep – Lentegebraad met jagersaus, schorseneren in béchamelsaus en gekookte aardappelen

Do 29 sept

Groene groentesoep – Gevuld witloof met gehakt, spek, jus nature, groentjes en peterselieaardappelen

Vr 30 sept

Courgettesoep met kruidenkaas – Bouillabaisse met fijne groentjes en broccolipuree

TELEFOON : 03 376 71 07
BANK : BE07 3631 6852 0766
ALRO FOOD BV - DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER - BE0683.564.443

Wijzigingen mogelijk daar onze koks steeds met verse dagproducten werken!

MAANDMENU

€ 11

per ma

