Menu

Dienstencentrum De Sleutel
Raadpleeg steeds de laatste maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus of het restaurant
al dan niet toegankelijk is voor alle inwoners.
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 1 maart tot 5 maart 2021
weekmenu

dagsoep - steak stroganoff met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met meloen en ham - dessert

maandag

kervelsoep - kip krokant met snijboontjes en aardappelen - gebak

dinsdag

groentesoep - spirelli met gyros in tomatensaus - fruit

woensdag

spruitensoep - cordon bleu met erwten en wortelen, gebakken aardappelen
- fruit

donderdag
vrijdag

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

woensdag

goulashsoep - lamskoteletjes met groene boontjes, aardappelen en tijmsaus
- fruit

donderdag

tomatensoep met balletjes - kruidenworst met appelmousseline en aardappelen - pudding

vrijdag

bonensoep - visplankje met een mengeling van groenten en puree - yoghurt

week van 5 april 9 april 2021
weekmenu

dagsoep - steak met peperroomsaus en frietjes - dessert

tomatensoep met balletjes - kipfilet met rijst en currysaus en wokgroenten pudding

koude schotel

koude schoteldagsoep - koude schotel met paté - dessert

maandag

feestdag

kippensoep - kabeljauwfilet met groentesaus en pestopuree - yoghurt

dinsdag

brunoisesoep - spirelli met prei, kaas en room (veggie) - fruit

woensdag

roomsoep - steak provençale met gebakken aardappelen - fruit

donderdag

tomatensoep met balletjes - schnitzel met witloof in room en aardappelen pudding

vrijdag

witloofsoep - koolvisfilet met erwtjes mousselinesaus en aardappelen yoghurt

week van 8 maart tot 12 maart 2021
weekmenu

dagsoep - scampi’s met lookroomsaus en frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met gerookte forel - dessert

maandag

fijne kruidensoep - chipolata met witte kool en aardappelen - gebak

dinsdag

aspergesoep - spaghetti carbonara - fruit

woensdag

pompoensoep - varkensgebraad met fijne erwtjes en aardappelgratin - fruit

donderdag

tomatensoep met balletjes - blinde vink met spinazie in room en aardappelen - pudding

vrijdag

spinaziesoep - tongrolletjes met wittewijnsaus en fijne groentepuree yoghurt

week van 15 maart tot 19 maart 2021

week van 12 april tot 16 april 2021
weekmenu

dagsoep - kaaskroketten met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met gerookte zalm - dessert

maandag

groentesoep - kaasburger met bloemkool en aardappelen - gebak

dinsdag

bloemkoolsoep - penne met kip in tomatensaus - fruit

woensdag

waterkerssoep - witloofrolletjes met hesp en puree - fruit

donderdag

tomatensoep met balletjes - gepaneerd varkenslapje met schorseneren en
aardappelen - pudding
aspergesoep - scampi’s in duivelsaus met puree van cressonette - yoghurt

weekmenu

dagsoep - stoofvlees met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met americain preparé - dessert

maandag

champignonsoep - boerenworst met wortelpuree en mosterdsaus - gebak

vrijdag

dinsdag

wortelsoep - lasagne bolognaise - fruit

week van 19 april tot 23 april 2021

woensdag

bouillonsoep - ossetong in madeirasaus met puree - fruit

weekmenu

dagsoep - steak provençale met frietjes - dessert

donderdag

tomatensoep met balletjes - boomstammetje met broccoli in room en
peterselieaardappelen - pudding

koude schotel

koude schoteldagsoep - koude schotel met vissalade - dessert

maandag

wortelsoep met boursin - vleesbrood met krieken en aardappelen - gebak

vrijdag

broccolisoep - gefrituurde visfilet met sla-mixte, tartaar en aardappelen yoghurt

dinsdag

parmentiersoep - ravioli met tomatensaus en fijne groentjes - fruit

woensdag

kervelsoep - stoofvlees met donkere Leffe en parisienne aardappelen - fruit

donderdag

tomatensoep met balletjes- champignonburger met forestière groenten en
gebakken aardappelen - pudding
vert pré soep - gestoomde visfilet met prei en aardappelen - yoghurt

week van 22 maart tot 26 maart 2021
weekmenu

dagsoep - steak met bearnaisesaus en frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met heilbot - dessert

vrijdag

maandag

seldersoep - varkenslapje met prei in roomsaus en aardappelen - gebak

week van 26 april tot 30 april 2021

dinsdag

preisoep - spaghetti bolognaise met kaas - fruit

weekmenu

dagsoep - garnaalkroketten met frietjes - dessert

woensdag

erwtensoep - konijn op Vlaamse wijze met kroketten - fruit

koude schotel

dagsoep - koude schotel met hesp - dessert

donderdag

tomatensoep met balletjes - koninginnenhapje met groentepuree - pudding

vrijdag

parmentiersoep - vissersbootje met witte vis, zalm en aardappelen - yoghurt

maandag

ajuinsoep - kalkoenfilet met sinaasappelsaus en peterselieaardappelen gebak

dinsdag

preisoep met korstjes - macaroni met bolognaisesaus en parmezaan - fruit

woensdag

paprikasoep - lamsragout met spruitjes en spek, aardappelen - fruit

donderdag

tomatensoep met balletjes - varkensstoofvlees met rijst - pudding

vrijdag

kolensoep - kabeljauw met verloren groentemix, fijne vissaus en aardappelen
- yoghurt

week van 29 maart tot 2 april 2021
weekmenu

dagsoep - Hongaarse goulash met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met asperges en hesp - dessert

maandag

juliennesoep - hamburger met fijne worteltjes en aardappelen - gebak

dinsdag

wortelsoep - macaroni met ham en kaas - fruit

