
 

DE LEKKERBEK 
 
Een warme maaltijd in het dienstencentrum kost € 7,00. Plat- en bruiswater zijn 
inbegrepen in deze prijs. Je kan maaltijdbonnen aankopen in het dienstencentrum. 
Deze worden dan afgegeven als betaalmiddel, tijdens de maaltijd.  
Wanneer je komt eten moet je dit één dag op voorhand laten weten, ten laatste tegen 
12.00u. Zo kunnen we voldoende maaltijden bestellen voor de volgende dag.  
Indien je een 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!  
 
 
MENU APRIL 2019 
 
Telkens met dessert! 

Ma 1 apr  Kervelsoep – Slavink, spruiten, mosterdsaus, kookaardappelen 

Di 2 apr Tomatengroentesoep – Kip cordon bleu, knolselder, aardappelschijfjes  

Woe 3 apr Bloemkoolsoep met wortel – Kipfilet, gebroken bonen, frieten 

Do 4 apr Groentesoep – Witte visfilet, tomaat/mozzarella, spinaziepuree  

Vr 5 apr Courgettensoep – Varkensgebraad, schorseneren, aardappelblokjes 

Ma 8 apr Broccolisoep – Kippenbil, groentemix, currysaus, rijst 

Di 9 apr Preisoep met boursin – Kruidenballetjes, boterboontjes, pepersaus, puree 

Woe 10 apr Schorsenerensoep – Goulash, Vlaamse groenten, frieten  

Do 11 apr Tomatensoep – Cordon bleu, gemengd fruit, puree 

Vrij 12 apr Wortelsoep – Heekfilet, juliennegroenten, wittewijnsaus, krielaardappelen 

Ma 15 apr Tomatensoep – Worst, witte kool, uiensaus, kookaardappelen 

Di 16 apr Aardappel-currysoep – Tilapiafilet, prei, krabsausje, puree 

Woe 17 apr Peterseliesoep – Varkensbrochette, groene selder, frieten 

Do 18 apr Andalouseroomsoep – Kalkoenschnitzel, slaatje, aardappelpartjes  

Vrij 19 apr Aspergeroomsoep – Vogelnestje, snijboontjes, tomatensaus, puree 

Ma 22 apr PAASMAANDAG – DIENSTENCENTRA ZIJN GESLOTEN! 

Di 23 apr Uiensoep met tomaat – Scharrol, prei, kervelsaus, krielaardappelen 

Woe 24 apr Juliennesoep – Stoofvlees, erwten en wortelen, frieten 

Do 25 apr Kipcurrysoep – Kalkoenrollade, bloemkool, kookaardappelen 

Vrij 26 apr Knolseldersoep met paprika – Hamburger, lentepotje, aardappelpartjes 

Ma 29 april 
Broccolisoep met wortel – Varkensgebraad, erwten en wortelen, Texaanse 
aardappelen 

Di 30 apr Andalouseroomsoep – Kipfilet, witte kool, groentesaus, gratin 

 


