
 

 

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 

 

Menu januari 2022 

Ma 3 jan Kervelsoep - witloof gerold in ham met een kaassaus en puree  

Di 4 jan Broccolisoep met paprikablokjes – Vink, spruiten, Bordelaise saus en gekookte 
aardappelen 

Woe 5 jan Champignonroomsoep – goulash, erwten en frietjes 

Do 6 jan Erwtensoep - scharrolletjes met juliennegroentjes in een cressonsausje en puree 

Vrij 7 jan Tomatensoep met juliennegroenten - kalkoenrollade, snijbonen, graanmosterdsaus en 
gratin aardappelen 

Ma 10 jan Schorsenerensoep met kervel - varkensgebraad, witte kool, mosterdkruidensaus en  
gekookte aardappelen 

Di 11 jan Tomatenroomsoep – Stoofvlees, boterbonen en gekookte aardappelen 

Woe 12 jan Bloemkoolsoep met uienringen – kalkoenburger, wortelblokjes, jagersaus en frietjes 

Do 13 jan Knolseldersoep met courget – pollakplankje, tomaat/kaas black well saus en spinaziepuree 

Vrij14 jan Minestronesoep met kervel – kipfilet, bedje van prei, currysausje en aardappelpartjes 

Ma 17 jan Groentesoep met alfabet – Vol au vent, wortelblokjes en puree 

Di 18 jan Wortelsoep met kokosroom – hoki filet, prei, mosterdsausje en aardappelpartjes 

Woe 19 jan Tomatensoep met uienringen – kippenbil, groentenmix, Provençaalse saus en frietjes 

Do 20 jan Courgettesoep met pompoenblokjes – macaroni met kaas en hesp en brunoise groentjes 

Vrij 21 jan Kervelsoep met brunoise groentjes – varkensmignonette, rode kool, kruidensausje en 
gekookte aardappelen  

Ma 24 jan Knolseldersoep met wortelreepjes – kipkotelet, schorseneren, portosaus en gekookte 
aardappelen 

Di 25 jan Preisoep met Boursin – kipkrokant, appelmoes, natuursaus en puree 

Woe 26 jan Italiaanse soep met kruiden – Wienerschnitzel, bloemkool, champignonsaus en frietjes 

Do 27 jan Curry-spinazie soep – Koolvishaasje, savooikool, Boursinsaus en krielaardappeltjes met 
peterselie 

Vrij 28 jan Tomatenroomsoep – balletjes in tomatensaus, gebroken bonen en puree 

➢ 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. 

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

