
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 dag 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! De maaltijden 
hieronder zijn steeds inclusief dessert! 

 
MENU JUNI 2019 
Telkens met dessert! 

Datum Menu 

ma 3 jun 
knolseldersoep met wortelreepjes - tilapiafilet, currysausje, julienne groenten, 

aardappelpartjes  

di 4 jun aspergeroomsoep  - frikadellen, tomatensausje, boterboontjes, puree 

wo 5 jun courgettensoep met kervel - kipfilet, frieten, roomsausje, duo van wortel  

do 6 jun 
peterseliesoep met selder - witte vis met tomaat-mozzarella, spinaziepuree, 

kaassaus  

vr 7 jun trostomatensoep - worst, witte kool, kook aardappelen, ajuinen saus 

ma 10 jun Pinkstermaandag – dienstencentra gesloten 

di 11 jun 
schorsenerensoep met bieslook - heekfilet, kriel aardappelen, tomatensaus, 

witloof 

wo 12 jun kervelsoep met tomaten blokjes  - stoofvlees, frieten, snijboontjes 

do 13 jun andalouse roomsoep - boomstammetje, knolselder, aardappelen, natuur saus 

vr 14 jun 
broccolisoep met alfabet  - vink, natuur saus, bloemkool, aardappelschijfjes 

BBQ (€16) of Koude schotel (€8) in DC Ter Wezel – 10 jaar DC TW ! 

ma 17 jun champignonroomsoep  - kalkoenburger, wok groenten, aardappelpartjes 

di 18 jun 
bloemkoolsoep met paprika - macaroni met brunoise , groenten, ham, 

kaassaus  

wo 19 jun wortel soep met boursin  - cordon bleu , appelmoes, frieten, natuur saus  

do 20 jun aardappel-preisoep  - scharrolletjes, spinaziepuree, tomaat, bieslook sausje 

vr 21 jun tomatensoep - varkensgebraad, schorseneren, aardappelpartjes, mosterdsaus 

ma 24 jun groentensoep - Praagse burger, natuur saus, groentenmix, bechamel/puree 

di 25 jun 
tomatenroomsoep - pollakplankje, groentenjulienne, paprika sausje, 

aardappelpartjes 

wo 26 jun broccoliroomsoep  - kalkoenrollade, frieten, erwten/wortelen, milaneese saus  

do 27 jun aardappel-preisoep  - frikassé, slaatje, aardappelschijf 

vr 28 jun andalouse soep  - rundsburger, ajuinensaus, bloemkool, kook aardappelen 



 


