
 

 

MAALTIJDEN IN ONZE DIENSTENCENTRA 

 Een warme maaltijd in het dienstencentrum kost € 7,00. Kraantjeswater is inbegrepen, andere 

dranken dien je te betalen. Je kan maaltijdbonnen aankopen in het dienstencentrum. 

Wanneer je komt eten, moet je dit één werkdag op voorhand laten weten, ten laatste tegen 12.00u. 

Indien je gereserveerd hebt maar je kan toch niet komen, kan je de maaltijd kosteloos annuleren voor 

9.00u. Indien je later of niet annuleert, wordt de maaltijd aangerekend!  

LDC Ter Wezel: 03 667 61 58 – LDC Wijkhuis: 03 236 58 69 

➢ Allergeneninformatie is beschikbaar via medewerkers van de dienstencentra of op de website van De 

Palethoeve: www.palethoeve.be/dag-maaltijden.html.  Let op: de samenstelling kan wijzigen. 

Menu januari 2023 

Ma 2 jan LDC’s Gesloten 

Di 3 jan Bloemkoolsoep met bieslook, kalkoenpavé, duo van wortel, puree, portosausje 

Woe 4 jan Wortelsoep met julienne, goulash, erwten, frieten 

Do 5 jan Tomaten groentesoep, tilapiafilet, julienne groenten, bieslooksausje, kriel aardappel 

Vrij 6 jan Winter erwtensoep, varkensgebraad, graanmosterdsaus, witte kool, kook aardappel 

Ma 9 jan Broccolisoep met wortel reepjes, vink, spruitjes, bordelaise saus, kook aard 

Di 10 jan Tomatensoep met ajuinblokjes, scharrol op een bedje van prei, broccoli kaassaus, puree 

Woe 11 jan Champignonsoep, cordonbleu, appelmoes, frieten 

Do 12 jan Kippen currysoep, gevogelte brochette, rijst, groentemix, Provençaalse saus 

Vrij13 jan Knolseldersoep met brunoise groenten, worst, rode kool, natuur saus, kook aardappel 

Ma 16 jan Kervelsoep met alfabet, frikadellen, savooikool, mosterdsausje, kook aardappel 

Di 17 jan Pompoensoep met kokos, heekfilet, wortelpuree, tomaat kaas, dragonsausje 

Woe 18 jan Preisoep op zijn Italiaans, fricassee, snijboontjes, frieten 

Do 19 jan Gele wortelsoep met kervel, cannelloni, spinazie, ham, kaassausje  

Vrij 20 jan Peterseliesoep met paprika blokjes, kipfilet, gegratineerde aard., erwten en wortelen, 
kruidensausje 

Ma 23 jan Andalouse soep, kalkoenrollade, champignonsaus, Armeense aard., boterboontjes 

Di 24 jan Minestrone soep, waterzooi met pollakplankje, kriel aardappel 

Woe 25 jan Doorgedane groentesoep, kippenbil, currysausje, frieten, groenten mix 

Do 26 jan Schorsenerensoep met tomatenblokjes, varkensmignonette, bearnaisesaus,  groene 
boontjes, puree 

Vrij 27 jan Tomatenroomsoep, hamburger, bloemkool, kook aardappelen, ajuinensausje 

Ma 30 jan Kervel soep met brunoise , Hokifilet met een melaneese saus, groenten mix en pasta 

Di 31 jan Broccoli soep met wortelreepjes , Pepermedaillon fijne roomsaus, Bretoense groenten en 
puree 

http://www.palethoeve.be/dag-maaltijden.html

