Menu

Dienstencentrum De Sleutel
In het dienstencentrum en het restaurant is het dragen van een mondmasker verplicht!

Middagmaal in ‘De Sleutel’
• elke middag tussen 11u30 en 13u in de
cafetaria van ‘De Sleutel’
gelieve deze uren te respecteren
• reserveer ten laatste één werkdag op
voorhand voor 12u op 016 62 91 40 of via
ldcdesleutel@ocmwlubbeek.be

• keuze uit een koude schotel (7 euro) en
dag- of weekmenu (7,50 euro)
• kindermenu: frietjes met twee
curryworsten (4,50 euro)

week van 2 november tot 6 november 2020
weekmenu

dagsoep - varkenshaasje bearnaise met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met heilbot - dessert

maandag

wortelsoep - kalkoenrollade met snijboontjes en aardappelen - gebak

dinsdag

groentesoep - spaghetti bolognaise - fruit

woensdag

preisoep - gepaneerde schnitzel met erwten en wortelen en gratin - fruit

donderdag

tomatensoep - balletjes in tomatensaus met rijst en fijne groentjes - pudding

vrijdag

goulashsoep - visfilet met juliennesaus en puree - yoghurt

week van 9 november tot 13 november 2020

Thuisbezorgde maaltijden
• thuislevering enkel mogelijk voor het
dagmenu
• bel ten laatste één werkdag op
voorhand vóór 12u op het nummer
016 62 91 45 of 016 47 97 00

Opgelet!
• het weekmenu en de koude schotel
worden NIET aan huis bezorgd
• wend je tot onze koks voor al jouw
vragen over allergenen

donderdag

tomatensoep met balletjes - gehaktlapje met schorseneren en
aardappelen - pudding

vrijdag

champignonsoep - viskrokantje met tartaarsaus en fijne groentepuree yoghurt

week van 7 december tot 11 december 2020
weekmenu

dagsoep - stoofvlees met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met gerookte zalm - dessert

maandag

kippensoep - spek met preistoemp en pickelsaus - gebak

dinsdag

preisoep - spirelli met bolognaisesaus - fruit

woensdag

minestronesoep - konijnenragout met rozijnen, champignons en
kroketten - fruit

donderdag

tomatensoep met balletjes - hamburger met parisienne worteltjes en
aardappelen - pudding
wortelsoep - koolvisfilet met broccoli in room en aardappelen - yoghurt

weekmenu

dagsoep - steak peperroom met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met hesp - dessert

maandag

seldersoep - blinde vink met fijne wortelen en aardappelen - gebak

dinsdag

groentesoep - spirelli met kippenblokjes in tomatensaus - fruit

vrijdag

woensdag

feestdag

week van 14 december tot 18 december 2020

donderdag

tomatensoep met balletjes - chipolata met witte kool en aardappelen pudding

weekmenu

dagsoep - steak champignons met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met haring - dessert

vrijdag

kolensoep - kabeljauwfilet, fijne erwtjes, hollandaisesaus en aardappelen yoghurt

maandag

bouillonsoep - varkenslapje met groentemengeling en aardappelen gebak

dinsdag

witloofsoep - macaroni met ham, spek en fijne groentjes in roomsaus - fruit

woensdag

kippensoep met vermicelli - gemarineerde steak met slamix en
amandelkroketten - fruit

week van 16 november tot 20 november 2020
weekmenu

dagsoep - steak kruidenboter met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met americain - dessert

maandag

pompoensoep - Ardeense burger met fijne spruitjes en aardappelen gebak

donderdag

tomatensoep met balletjes - schnitzel met fijne erwtjes en aardappelen pudding

dinsdag

bouillonsoep - lasagne bolognaise - fruit

vrijdag

woensdag

vert-pré soep - gebraad met gestoofd witloof en kroketten - fruit

erwtensoep met korstjes - zalmfilet met romanesco groenten en pesto
puree - yoghurt

donderdag

tomatensoep met balletjes - kipfilet met prei in roomsaus en aardappelen
pudding

week van 21 december tot 25 december 2020
weekmenu

dagsoep - goulash met frietjes - dessert

vrijdag

preisoep - vissersbootje met groentepuree - yoghurt

koude schotel

dagsoep - koude schotel met kip-curry - dessert

week van 23 november tot 27 november 2020

maandag

preisoep - boerenworst met witloof in roomsaus en aardappelen - gebak

weekmenu

dagsoep - vol-au-vent met frietjes - dessert

dinsdag

koude schotel

dagsoep - koude schotel met lookworst - dessert

roomsoep - varkenshaasje met appelmoes en gebakken aardappelen fruit

maandag

broccolisoep - kalfslapje met groene boontjes en aardappelen - gebak

woensdag

kervelsoep - stoofvlees met worteltjes en aardappelen - fruit

dinsdag

bonensoep - spaghetti bolognaise - fruit

donderdag

tomatensoep met balletjes - Zwitserse schijf met prei in room en
aardappelen - pudding

woensdag

brunoisesoep - halve kip met champignonsaus en rosti aardappelen - fruit

vrijdag

feestdag

donderdag

tomatensoep met balletjes - boomstammetje met appelcompote en
aardappelen - pudding

week van 28 december 2020 tot 1 januari 2021

vrijdag

parmentiersoep - tongrolletjes met kreeftensaus en wortelpuree yoghurt

weekmenu

dagsoep - steak choronsaus met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep – kaasschotel - dessert

week van 30 november tot 4 december 2020

maandag

aspergesoep - spiering met rode kool en aardappelen - gebak

weekmenu

dagsoep - steak choronsaus met frietjes - dessert

dinsdag

koude schotel

dagsoep - koude schotel met gerookte ham - dessert

parmentiersoep - grill-burger met gegratineerde bloemkool en
aardappelen - fruit

bloemkoolsoep - worst met bonen in tomatensaus en aardappelen gebak

woensdag

minestronesoep - konijnenbil met jagersaus en rosti aardappelen - fruit

maandag

donderdag

dinsdag

kervelsoep - penne carbonara - fruit

tomatensoep met balletjes - rosbief met gestoofd witloof en aardappelen
pudding

woensdag

looksoep - rundsgebraad met bloemkool in roomsaus en gebakken
aardappelen - fruit

vrijdag

feestdag

