Wij koken nog op ambachtelijke wijze
Dagmenu aan 9,50 €
Dieetmenu aan 10,25 €
Aan huis geleverd tussen 10.00u en 12.45u

Dagmenu’s voor de maand November 2018
Vr

2/11

Weekend

Ma 5/11
Di

6/11

Wo 7/11
Do 8/11
Vr

9/11

Weekend

Ma 12/11
Di 13/11
Wo 14/11
Do 15/11

Kervelbouillon met balletjes / Kabeljauwfilet, vissaus met garnalen,
spinaziepuree / Abrikozenmousse.
Kervelbouillon met balletjes / Macaroni met kaas en hesp /
Abrikozenmousse.
Groentesoep / Braadworst, bloemkool, witte saus, aardappelen /
Caramelpudding.
Peterselievelouté / Gebraden kip, curry, groenterijst /
Chocolade mousse.
Wintergroentesoep / Gestoofd konijn zonder been , appelmoes,
aardappelen / Koffiegebak.
Tomatensoep met balletjes / Kalfsbrood, andijvie, béchamelsaus,
aardappelen / Condé rijst.
Kippenroom / Gebakken scharfilet, preisaus, aardappelpuree met
olijfolie en kappertjes / Banketbakkersroom met chocolade.
Kippenroom / Kalkoensteak, sinaasappelsaus, aardappelen /
Banketbakkersroom met chocolade.
Tomatensoep / Kotelet, flageolet boontjes, aardappelen /
Vers gebakken flan.
Seldersoep met balletjes / Cordon bleu, extra fijne erwtjes, aardappelen /
Griesmeel met abrikozencoulis.
Erwtensoep met spek / kalfsburger, pickelsaus, groentenstamppot /
Rabarbercompote.
Preisoep / Rundsstoofvlees, gepersilleerde worteltjes, aardappelen /
Frangipanne.

Vr 16/11
Weekend

Ma 19/11
Di 20/11
Wo 21/11
Do 22/11
Vr 23/11
Weekend

Ma 26/11
Di 27/11
Wo 28/11
Do 29/11
Vr 30/11
Weekend

Groene tuinkruidensoep / Gerookte zalm, broccoligratin, aardappelpuree /
Compote van gemengd fruit.
Groene tuinkruidensoep / Spaghetti bollognaise /
Compote van gemengd fruit.
Spinaziesoep / Ardeense saté, gemengde groenten, aardappelen /
Macaronidessert.
Groentesoep met balletjes / Chipolatta, rode kool met appeltjes,
aardappelen / Rijstpap.
Savooisoep, Kipperagout, champignons, aardappelpuree /
Bladerdeeggebakje met fruit.
Julienneroom / Schnitzel, boterboontjes, stukjes verse tomaat,
aardappelen / Vanille pudding met rozijntjes.
Tomaten courgettesoep / Paling in het groen, aardappelen,
Aardbeienbavarois.
Tomaten courgettesoep / Varkensreepjes, op bedje ajuin, paprika, tomaat,
Aardbeienbavarois.
Kervelsoep met balletjes / Kipfilet, estragonsaus, spruitjes, aardappelen /
Appeldessert.
Tomatenroom / Boomstammetje, schorseneren, béchamelsaus,
aardappelen / Yoghurt met kriekjes.
Ajuinsoep / Witloof in hesp, kaassaus, aardappelpuree /
Chocolade pudding.
Bloemkoolsoep / Kalfsfricassé, champignons, extra fijne erwtjes
met mais, krielaardappelen / Pruimengebak.
Curryspinaziesoep / Gebakken pladijsfilet, botersaus met kappertjes,
pompoenstamppot / Vers gebakken mokkaflan.
Curryspinaziesoep / Witte beuling, appelmoes, aardappelen /
Vers gebakken mokkaflan.

Graag uw aandacht voor enkele praktische zaken:
•
•
•
•

Het weekendmenu wordt steeds vrijdag meegeleverd.
Een Geschenkbon voor een gelegenheid is een nuttig geschenk.
Hoe bestellen ? Een maaltijd af- of bijbestellen steeds de dag voorheen voor 16 u. De maaltijd van maandag
uiterlijk op vrijdag voor 15 u. Schrijf uw wensen op een briefje en geef het aan uw maaltijdbedeler, vergeet
niet uw naam,straat en huisnummer te vermelden!
Wij informeren u graag over de aanwezigheid van de volgende allergenen in onze gerechten:

Bezoek onze website www.traiteurgevers.be voor productinformatie of neem contact met ons op.

