Do 1 dec

Wortelsoep met spekjes - Belgisch Stoofvlees met bruin bier, snijboontjes en aardappelwedges

Vr 2 dec

Bloemkool-broccolisoep - Tongrolletjes à la Dugléré met erwtjes en stoemp van spinazie

Za 3 dec

Minestronesoep met balletjes - Hertenburger met savooikool, spek en gratin

Zo 4 dec

Dagmenu + taartje

Ma 5 dec

Witloofroomsoep - Varkensgebraad met mosterd uit Dijon, zuurkool met spekreepjes en gekookte aardappelen

Di 6 dec

Wortel-pompoensoep - Zalmfilet met kreeftensaus, warme groentjes en broccolipuree

Wo 7 dec

Erwtensoep - Videe van kip, koekje, wortel en gebakken aardappelen

Do 8 dec

Paprikasoep met roomkaas - Gehaktbrood met krieken en gekookte aardappel

Vr 9 dec

Champignonroomsoep - Tagliatelli putanesca met scampi, zuiderse groenten, feta en olijven

Za 10 dec

Kervelsoep met balletjes - Boeuf Stroganoff met wintergroenten en een puree

Zo 11 dec

Dagmenu + taartje

Ma 12 dec

Tomatenroomsoep met balletjes - Boerenbraadworst met vleesjus, rode kool en gebakken aardappelwedges

Di 13 dec

Bloemkoolsoep - Vispannetje op Oostendse wijze met broccoli en preipuree

Wo 14 dec

Paprikasoep - Hertekalfragout met appel, veenbessen en krieltjes

Do 15 dec

Erwtensoep met spek en croutons - Vogelnestje met tomatensaus, bloemkool en gebakken aardappelen

Vr 16 dec

Parmentiersoep met kruidenkaas – Victoriabaars met Dijonaisesaus, gestoofde prei en geplette aardappelen

Za 17 dec

Witloofsoep met dille - Wok met rundsreepjes, satésaus en gebakken rijst

Zo 18 dec

Dagmenu + taartje

Ma 19 dec

Tomaatcourgettesoep - Mosterdgebraad met tripelsausje, wintergroentjes en gratin

Di 20 dec

Julienne groentesoep - Koolvisfilet met een sausje van trippel, gestoofde venkel en puree

Wo 21 dec

Broccolisoep - Gebakken kipfilet met dragonsausje, groene boontjes, champignons en gratin

Do 22 dec

Witloofroomsoep - Hertenvink met cognacsaus, spruitjes en aardappelrostis

Vr 23 dec

Pastinaak-pompoensoep – Alaska Pollak met beurre blanc van Hoegaerden en stoemp van boerenkool & spek

Za 24 dec

Feest-specials

Zo 25 dec

Feest-specials

Ma 26 dec

Groentesoep - Kippenbout met natuursaus, appelmoes en gebakken aardappeltjes

Di 27 dec

Knolseldersoep met witbier - Vispannetje op grootmoeders wijze met prei, chamignons en aardappelpuree

Wo 28 de

Kippenroomsoep met balletjes - Gehaktballen met selder in tomatensaus en gekookte aardappel

Do 29 dec

Tomatenroomsoep met balletjes – Chipolatta met braadjus, bloemkool in béchamelsaus en knolseldergratin

Vr 30 dec

Groene groentesoep - Pangasiusfilet pestosaus en een stoemp van spinazie

Za 31 dec

Feest-specials

Zo 1 jan

Feest-specials
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Wijzigingen mogelijk daar onze koks steeds met verse dagproducten werken!
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