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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
28 29 30 31 1 2 3 

Nasi goreng Tongrolletjes met 
Noilly Pratsaus 
julienne van groentjes 
en puree 

Worst met 
wortelstoemp  

Fazant met fine 
champagne saus 
gebakken witloof en 
denne aardappeltjes 

Bouillabaise van vis Witloofrolletjes met 
ham en kaassaus 

Biefstuk met 
pepersaus, gerilde 
tomaat en gebakken 
aardappeltjes 

4 5 6 7 8 
 

                               9                                10 

Lasagne Vispannetje met 
puree 

Vol au vent met 
Pomme Duchesse 

Gehakt broodje met 
uiensaus, worteltjes 
en 
natuuraardappelen 

Scampi met 
currysaus  en 
groentenrijst 

 Gehaktballetjes in 
tomatensaus 

Rosbief met wortelen 
en 
natuuraardappelen 

                              11 12 13 14 15 16 17 
Varkensgebraad met 
bloemkool in witte 
saus en 
natuuraardappelen 

Kabeljauwfilet met 
Ostendaise saus, 
romanesco en puree 

Worst met rode kool 
en 
natuuraardappelen 

Kalkoenpavé met 
champignon saus en 
pomme duchesse  

Gegrilde zalm met 
béarnaise saus en 
broccoli puree 

Kaashamburger met 
worteltjes en erwtjes 

Konijnenbout met 
Piedboeufsaus 
peertje in rode wijn 
en rösti aardappelen 

18 19 20 21 22 23 24 
Boomstammetje met 
spinazie en 
natuuraardappelen 

Tomaat garnaal met 
slaatje en 
natuuraardappelen 

Varkensfilet met 
schorseneren in witte 
saus en 
natuuraardappelen 

Kalkoen Cordon bleu 
met appelmoes en 
natuuraardappelen 

Gebakken forel met 
botersaus, 
amandeltjes, spinazie 
en puree 

Stoofvlees met slaatje 
en 
natuuraardappelen 

Varkenswangetjes 
met boontjes en 
natuuraardappelen 

25 26 27 28 29 30 31 
Ardeens gebraad 
met spruitjes en 
natuuraardappelen 

Griet met preisaus en 
puree 

Kippenbil met 
Provençaalse saus en 
rijst 

Blinde vink met 
bloemkool in witte 
saus en 
natuuraardappelen 

Vis van de dag Zuurkool met worst en 
puree 

Orloffgebraad met 
champignonsaus en 
gebakken aardappelen 

 
Bestellingen moeten minstens één dag op voorhand worden besteld voor 10.00 uur. Bestellen via Steve T 0475/66 97 30 of Marlina 
0497/82 01 15 
De dagschotels voor de woensdag worden op dinsdag bezorgd. De dagschotels voor de zondag worden op zaterdag bezorgd  
(woensdag en zondag zijn we telefonisch niet bereikbaar).  
De dagschotel kan steeds vervangen worden door een vispannetje met puree of stoofvlees met appelmoes en natuuraardappelen. 
Dagsoep inbegrepen. 


