
OP WELKE DAGEN KUNNEN WE JOU BLIJ 

MAKEN MET EEN  MAALTIJD?

dinsdag 14 april 2020 Waterkerssoep Hawaïburger met zoetzure saus - rode kool - aardappelen
woensdag 15 april 2020 Slasoep met Boursin Kipstoverij met kerrie - perziken - rijst
donderdag 16 april 2020 Wortelsoep Cordon Bleu met Rocquefortsaus - konininginnemix - aardappelen
vrijdag 17 april 2020 Erwtensoep Visfilet met saffraansaus - spinaizie in de room - puree
zaterdag 18 april 2020 Spinaziesoep Kalfslapje met poivradesaus - tomaat in de oven - aardappelgratin
zondag 19 april 2020 Agnes-Sorèlsoep Konijn op z'n Vlaams - gestoofd witloof met spek - puree

maandag 20 april 2020 Aspergesoep Varkensschnitzel met jagerssaus - bloemkool in kaassaus - aardappelen
dinsdag 21 april 2020 Seldersoep Biefstuk met groene pepersaus - salade - gebakken aardappelen
woensdag 22 april 2020 Champignonsoep Vogelnestje in tomatensaus - worteltjes - puree
donderdag 23 april 2020 Paprikasoep Kalkoenlapje met pestosaus - mirabellen - aardappelen
vrijdag 24 april 2020 Bloemkoolsoep Vispannetje met kreeftensaus - puree
zaterdag 25 april 2020 Kippensoep Lamsnootje met thijmsaus - voorjaarsgroenten - rozemarijnaardappelen
zondag 26 april 2020 Groentesoep Proscuitoham met Mexicaanse saus - broccoli - röstiaardappelen

maandag 27 april 2020 Uiensoep Goldenburger met Normanische saus - appelblokjes met kaneel - aardappelen
dinsdag 28 april 2020 Preisoep Vol-au-vent met romanescomix - gebakken aardappelen
woensdag 29 april 2020 Broccolisoep Varkenscordon bleu met Boursinsaus - erwtjes - puree
donderdag 30 april 2020 Kervelsoep Rundstoofvlees met ratatouille - aardappelen
vrijdag 1 mei 2020 Tomatensoep Tongrolletjes met Nantuasaus - asperges in blanke boter - puree met dille
zaterdag 2 mei 2020 Courgettensoep Kalkoenlapje met tuinkruidensuas - groentenquiche- puree
zondag 3 mei 2020 Bretoense vissoe Ardens gebraad met Bordelaisesaus - boterboontjes - gratinaardappelen

maandag 4 mei 2020 Witloofsoep Waterzooi op z'n Gents met garnituur - peterselieaardappelen
dinsdag 5 mei 2020 Waterkerssoep Kaasburger - salade - gebakken aardappelen
woensdag 6 mei 2020 Spinaziesoep Kalkoenroulade met kerriesaus - sperzieboontjes met spek - rijst
donderdag 7 mei 2020 Wortelsoep Hongaarse rundsgoulash - stoofpotje van lentegroenten - aardappelen
vrijdag 8 mei 2020 Erwtensoep Gebakken visfilet met bieslooksaus - prei in de room - puree
zaterdag 9 mei 2020 Slasoep met Boursin Orloffgebraad met roomsaus - tomaat in de oven - rozemarijnaardappelen
zondag 10 mei 2020 Agnes Sorelsoep Konijn op z'n Vlaams - peer in witte wijn - puree met spek

maandag 11 mei 2020 Kervelsoep Vleesbrood met uiensaus - bloemkool in kaassaus - aardappelen
dinsdag 12 mei 2020 Paprikasoep Kipcordon Bleu met Thaïse saus - romanescomix - pasta
woensdag 13 mei 2020 Kippensoep Mosterdgebraad met Lyonaisesaus - erwtjes - puree met bieslook
donderdag 14 mei 2020 Aspergesoep Biefstuk met Choronsaus - wortelen - gebakken aardappelen
vrijdag 15 mei 2020 Groentesoep Gestoomde visfilet met Nantuasaus - spinazie in de room - puree
zaterdag 16 mei 2020 Seldersoep Varkensstoofvlees met Luikse stroop - appelmoes - puree
zondag 17 mei 2020 Bloemkoolsoep Gebraiseerde kalkoen met tuinkruidensaus - broccoli - duchesseaardappelen

maandag 18 mei 2020 Broccolisoep Kipfilet met champigonsaus - perziken - aardappelen
dinsdag 19 mei 2020 Preisoep Kalfsblanquette - salade - gebakken aardappelen
woensdag 20 mei 2020 Uiensoep Blinde vink met Cross&Blackwellsaus - witloof - aardappelen
donderdag 21 mei 2020 Champignonsoep Kalkoenlapje met Georginasaus - ratatouille - gratinaardappelen
vrijdag 22 mei 2020 Tomatensoep Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus - koninginnemix - puree met tomaat
zaterdag 23 mei 2020 Cougettesoep Ardens gebraad met jagerssaus - worteltjes - rozemarijnaardappelen
zondag 24 mei 2020 Bretoense vissoep Rundsstoofvlees Mediterannée - quiche met voorjaarsgroenten - puree

maandag 25 mei 2020 Witloofsoep Kipstoverij met pesto - stoofpotje met voorjaarsgroenten - rijst
dinsdag 26 mei 2020 Wortelsoep Gelardeerd gebraad met grootmoeders saus - sperzieboontjes - aardappelen
woensdag 27 mei 2020 Slasoep met Boursin Braadworst met Spaanse saus - appelblokjes met kaneel - aardappelen
donderdag 28 mei 2020 Waterkerssoep Kip met dragonsaus - broccoli in groentesaus - gebakken aardappelen
vrijdag 29 mei 2020 Erwtensoep Eieren met karnemelksaus - wortelpuree
zaterdag 30 mei 2020 Spinaziesoep Eend met sinaasappelsaus - tomaat in de oven - puree
zondag 31 mei 2020 Agnes Sorelsoep Varkenswangetjes met trappist - mirabellen - gratinaardappelen
maandag 1 juni 2020 Paprikasoep Noothammetje met Rodenbachsaus - sperzieboontjes met spek - röstiaardappelen
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