
 
  

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 NOVEMBER 2019 
 
Telkens met dessert! 

Datum Menu 

vr 1 nov DIENSTENCENTRA GESLOTEN (Allerheiligen) 

ma 4 nov Kip met currysoep – Slavink, champignonsaus, wokgroenten, aardappelpartjes 

di 5 nov  Witloofsoep met wortelreepjes – Kippenbil, Provençaalse saus, groentemix, rijst 

wo 6 nov Minestronesoep – Goulash, gebakken schorseneren, frieten 

do 7 nov Broccolisoep met knolselder – Gebakken vis, tartaar, wortelblokjes, puree 

vr 8 nov Tomatensoep met uiringen – Worst, zuurkool, aardappelen 

ma 11 nov DIENSTENCENTRA GESLOTEN (Wapenstilstand) 

di 12 nov Courgettensoep – Scharolletjes, tomatensausje, juliennegroenten, puree  

wo 13 nov Champignonsoep – Stoofvlees, erwten en wortelen, frieten  

do 14 nov 
Peterseliesoep met boursin – Varkensgebraad, tuinkruidensaus, schorseneren, 
Armeense aardappelen  

vr 15 nov Tomatengroentesoep – Kipfilet, currysaus, groentemix, rijst  

ma 18 nov Andalousesoep – Balletjes in tomatensaus, groene selder, puree  

di 19 nov Broccolisoep met wortelreepjes – Kalkoenlapje, bloemkool, kookaardappelen 

wo 20 nov Tomatenroomsoep – Worst, ajuinensaus, rode kool, frieten  

do 21 nov Knolseldersoep met pompoen – Gebakken vis, tartaar, wortelblokjes, puree 

vr 22 nov Minestronesoep – Fricassee, duo van boontjes, krielaardappelen 

ma 25 nov  
Kervelsoep – Praagse burger, Milanese saus, Italiaanse groenten, 
aardappelpartjes   

di 26 nov 
Tomatensoep – Varkensmignonette, champignonsaus, savooikool, 
kookaardappelen 

wo 27 nov Groentesoep met alfabet – Kalkoenrollade, portosaus, wintergroenten, frieten 

do 28 nov Kip met currysoep – Macaroni met ham en kaas, brunoisegroenten 

vrij 29 nov Erwtensoep – Hokifilet, witte wijnsaus, spinazie, puree 

 
 


