
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 MAART 2020 
Telkens met dessert! 

 
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 

ma 2 maa Tomatensoep met groenten – Gevogeltebroodje, wortelen, Armeense aardappelen 

di 3 maa Groentesoep – Vidé, boontjes, puree 

wo 4 maa Bloemkoolsoep met wortelreepjes – Worst, appelmoes, frieten 

do 5 maa Erwtensoep – Waterzooi met visplankje, krielaardappelen 

vr 6 maa Andalousesoep – Kalkoenlapje, rode currysaus, groentemix, rijst  

ma 9 maa Seldersoep met tomatenblokjes – Scharrolletjes, mosterdsausje, juliennegroenten, spinaziepuree 

di 10 maa Champignonroomsoep – Goulash, erwten, aardappelblokjes  

wo 11 maa Juliennesoep met vermicelli – Kipfilet, tomaten-dragonsaus, spruitjes, frieten 

do 12 maa Broccolisoep met wortel – Cappelletti met ham, brunoise, kaassaus 

vr 13 maa Tomatensoep met ui – Varkensgebraad, mosterdsaus, savooikool, aardappelpartjes 

ma 16 maa Knolseldersoep met bieslook –Vink, dragonsaus, witte kool, aardappelschijfjes 

di 17 maa Kippencrèmesoep met bieslook – Tagliatelli, Italiaanse kip, groentemix 

wo 18 maa Tomatenroomsoep – Kalkoenrollade, tuinkruidensaus, snijboontjes, frieten 

do 19 maa Preisoep met wortelblokjes – Roodbaarsfilet, krabsaus, spinazie, aardappelpartjes 

vr 20 maa Groentesoep met bloemkool – Konijnenburger, jagersaus, appelmoes, puree 

ma 23 maa Kervelsoep – Kalkoenburger, Milanese saus, boterboontjes, aardappelpartjes 

di 24 maa Currysoep met uiringen – Koolvishaasje, kervelsausje, prei, puree 

wo 25 maa Schorsenerensoep met kervel – Stoofvlees, wortelen en erwtjes, frieten 

do 26 maa Juliennesoep met rijst – Varkenslapje, graanmosterd, bloemkool, aardappelblokjes 

vr 27 maa Wortelsoep met kokos en prei – Kippenbil, currysaus, groentemix, rijst 

ma 30 maa Broccolisoep met wortelreepjes –Slavink, roomsausje, wortelparels, aardappelpartjes 

di 31 maa Kipcurrysoep – Heekfilet, mosterdsausje, juliennegroenten, puree 


