
DE LEKKERBEK 

Een warme maaltijd in het dienstencentrum kost € 7,00. Plat- en bruiswater zijn inbegrepen. 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!  
 
MENU AUGUSTUS 2020 

 
> 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. 
 

 

Datum Menu (Telkens met dessert) 

ma 3 aug Schorsenerensoep met wortel – Varkensgebraad, blackwellsaus, gratin, duo van wortel 

di 4 aug Tomatensoep met uienringen – Kippenworst, natuursaus, bloemkool, aardappelpartjes 

wo 5 aug Erwtensoep met selderreepjes – Fricassee, wokgroenten, frieten 

do 6 aug Courgettesoep met basilicum – Scharrolletjes, bieslooksaus, juliennegroenten, puree  

vr 7 aug Knolseldersoep met julienne – Crépinette, pepersaus, krieltjes met peterselie  

ma 10 aug Minestronesoep – Kalkoenlapje, roomsausje, wortelparels, Texaanse aardappelen  

di 11 aug Andalousesoep – Boomstammetje, natuursaus, schorseneren, kookaardappelen 

wo 12 aug Preisoep met courgette – Kalkoenburger, champignonsaus, snijboontjes, frieten 

do 13 aug Peterseliesoep met boursin – Kippendonut, natuursaus, gemengd fruit, puree 

vr 14 aug Tomaten-groentesoep – Waterzooi van pollak, krieltjes met peterselie   

ma 17 aug Rijkelijk gevulde bouillonsoep – Zalmfilet, wittewijnsaus, juliennegroenten, 
knolselderpuree 

di 18 aug Champignonroomsoep – Koolvishaasje, tomatensaus, juliennegroenten, 
kookaardappelen  

wo 19 aug Wortelsoep met selder – Vol-au-vent, snijboontjes, frieten  

do 20 aug Tomaten-uiensoep –Kip, currysaus, groentemix, macaroni  

vr 21 aug Courgettesoep met kervel – Varkensgebraad, kruidensaus, gratin, erwten/wortelen  

ma 24 aug Preisoep met peterselie - Praagse burger, paprikasaus, Italiaanse wok, 
aardappelpartjes   

di 25 aug Doorgedane groentesoep met tomatenblokjes  - Kalkoenrollade, currysaus, groenten, 
savooikoolpuree 

wo 26 aug Kervelsoep met wortelreepjes – Kippenbil, Milanese saus, groentemix, frieten 

do 27 aug Broccolisoep met bieslook – Wijtingfilet, kervelsaus, prei, puree   

vr 28 aug Tomatenroomsoep – Vleesbroodje, roomsaus met boursin, bloemkool, 
kookaardappelen 

ma 31 aug Andalousesoep – Krokantschnitzel, natuursaus, gemengd fruit, puree   


