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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 SEPTEMBER 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) 

di 1 sept. Zomererwtensoep – Kalkoenburger, rozemarijnsaus, boterboontjes, aardappelpartjes 

wo 2 sept. Tomaten-groentesoep – Fricassee, wortelslaatje, frieten 

do 3 sept. Bloemkoolsoep met brunoise – Kippavé, champignonroomsaus, witte kool, 
kookaardappelen 

vr 4 sept. Schorsenerensoep met boursin – Hokifilet, Provençaalse saus, erwten, 
aardappelblokjes  

ma 7 sept. Knolseldersoep met paprika – Konijnenburger, Blackwellsaus, groene groenten, 
krielaardappelen 

di 8 sept. Kip-currysoep – Scharrolletjes, kaassausje, spinazie, puree  

wo 9 sept. Pompoensoep met wortelreepjes – Stoofvlees, gebroken bonen, frieten 

do 10 sept. Getomateerde groentesoep – Cordon bleu, natuursaus, appelmoes, puree 

vr 11 sept. Minestronesoep – Worst, ajuinensaus, rode kool, kookaardappelen 

ma 14 sept. Kervelsoep met wortelreepjes – Vink, roomsausje, wokgroenten, gratin 

di 15 sept. Andalousesoep – Zwitserse schijf, paprikasaus, snijbonen, Italiaanse aardappelen 

wo 16 sept. Preisoep met boursin – Goulash, wortelslaatje, frieten 

do 17 sept. Tomatenroomsoep met uienringen – Heekfilet, kruidensaus, juliennegroenten, pasta 

vr 18 sept. Courgettesoep met tomaat – Kalkoenlapje, portosaus, witte kool, kookaardappelen 

ma 21 sept. Broccolisoep met knolselder – Frikadellen, tomatensaus, groene selder, puree 

di 22 sept. Wortelsoep met kervel – Varkensmignonette, Provençaalse saus, erwten/mais, 
aardappelpartjes 

wo 23 sept. Tomatenroomsoep – Kipfilet, roomsausje, groene boontjes, frieten 

do 24 sept. Bloemkoolsoep met wortel – Cannelloni met spinazie, ham en kaassaus 

vr 25 sept. Zomererwtensoep met paprika – Tilapiafilet, krabsaus, prei, krielaardappeltjes 

ma 28 sept. Champignonroomsoep – Kippenbil, currysaus, groentemix, rijst 

di 29 sept. Knolseldersoep met brunoise – Hamburger, bordelaisesaus, savooikool, 
kookaardappelen 

wo 30 sept. Tomaten-groentesoep – Stoofvlees, wokgroenten, frieten 

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

