
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 29 JUNI – 31 JULI 

 
> 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 29 juni Andalousesoep – Slavink, champignonsaus, schorseneren, kookaardappelen 

di 30 juni Broccolisoep met wortelreepjes – Ravioli met spinazie, ham, getomateerde kaassaus 

wo 1 juli Tomatenroomsoep – Kippenbil, currysaus, groentemix, frieten 

do 2 juli Knolseldersoep met kervel – Gebakken vis, tartaarsaus, wortelblokjes, puree 

vr 3 juli Minestronesoep – Hamburger, pepersaus, gebroken bonen, aardappelpartjes  

ma 6 juli Kervelsoep met paprika – Kalkoenrollade, groene groentemix, Armeense aardappelen 

di 7 juli Tomatenroomsoep – Waterzooi met pollak, krielaardappelen  

wo 8 juli Groentesoep met alfabet – Balletjes met kruiden, wortelen, frieten 

do 9 juli Kip-currysoep – Varkenslapje, Rozemarijnsaus, witte kool, aardappelpartjes 

vr 10 juli Erwtensoep – Kipfilet, kruidensaus, duo van boontjes, aardappelgratin 

ma 13 juli Pompoensoep met kokosroom –Scharrolletjes, kervelsausje, groentemix, puree 

di 14 juli Schorsenerensoep met paprika – Vleesbroodje, Milanese saus, groentemix, rijst 

wo 15 juli Wortelsoep met kervel – Kalkoenlapje, fijne roomsaus, Italiaanse wok, frieten 

do 16 juli Bloemkoolsoep met boursin – Worst, picklessaus, snijboontjes, kervelpuree 

vr 17 juli Tomatenroomsoep – Fricassee, zomergroenten, Texaanse aardappelen 

ma 20 juli Juliennesoep met peterselie – Goulash, erwten, krielaardappelen 

di 21 juli DIENSTENCENTRA GESLOTEN (NATIONALE FEESTDAG) 

wo 22 juli Bloemkoolsoep met kervel – Kipfilet, kruidensausje, Italiaanse bonen, frieten 

do 23 juli Koninginnensoep – Tilapiafilet, paprikasausje, groentemix, pasta 

vr 24 juli Tomatenroomsoep – Hamburger, ajuinsaus, witte kool, kookaardappelen 

ma 27 juli Zomerse erwtensoep met selder – Vink,Provençaalse saus, wortelen, aardappelpartjes 

Di 28 juli Broccolisoep met juliennegroenten – Wijtingfilet, prei, Armeense aardappelen 

Wo 29 juli Tomatensoep met uienringen – Stoofvlees, slaatje, frieten 

Do 30 juli Wortel-kokossoep met paprika – Krokante schnitzel, appelmoes, puree 

Vr 31 juli Doorgedane groentesoep – Kippenbil, currysaus, groentemix, rijst 


