Menu

Dienstencentrum De Sleutel
november-december 2021
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 november tot 5 november 2021
weekmenu

dagsoep - hertenragout met wildgarnituur en kroketten - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met hesp - dessert

maandag

feestdag

dinsdag

preisoep - gehaktballetjes in tomatensaus met spirelli - fruit

woensdag

boschampignonsoep - ossentong in madeirasaus en puree - fruit

donderdag

tomatensoep met balletjes - hamburger met groene boontjes en
aardappelen - pudding

vrijdag

Chinese kippensoep - visfilet met broccoli en aardappelen - yoghurt

Thuisbezorgde maaltijden
• thuislevering enkel mogelijk voor het
dagmenu
• bel ten laatste één werkdag op
voorhand vóór 12u op 016 62 91 40 of via
ldcdesleutel@ocmwlubbeek.be

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

woensdag

slasoep met kruidenkaas - konijn met pruimen en gebakken aardappelen
fruit

donderdag

minestrone - hamburger met snijboontjes en aardappelen - pudding

vrijdag

kervelsoep met balletjes - koolvis met Provençaalse saus en groentepuree
yoghurt

week van 6 december tot 10 december 2021
weekmenu

dagsoep - steak Provençale met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met heilbot - dessert

maandag

maissoep - Gentse waterzooi met aardappelen - gebak

week van 8 november tot 12 november 2021

dinsdag

brunoisesoep - spaghetti bolognaise - fruit

weekmenu

dagsoep - scampi’s met lookroomsaus en frietjes - dessert

woensdag

koude schotel

dagsoep - gevarieerde koude schotel (vis en vlees) - dessert

ossestaartsoep - gegratineerde witloofrolletjes met hesp en kaassaus, puree
fruit

maandag

pompoensoep - chipolata met witte kool en aardappelen - gebak

donderdag

tomatensoep met balletjes - kalfsblanquette, gestoofde wortelen en
aardappelen - pudding

dinsdag

seldersoep - spaghetti bolognaise - fruit

vrijdag

preisoep - gepaneerde visfilet met verse tartaar en spinaziepuree - yoghurt

woensdag

courgettesoep - hespenspek met rode kool en appeltjes, aardappelen - fruit

donderdag

feestdag

vrijdag

tomatensoep met balletjes - kabeljauwfilet met groentepuree, mosterdsaus
yoghurt

week van 15 november tot 19 november 2021

week van 13 december tot 17 december 2021
weekmenu

dagsoep - everzwijnragout met wildgarnituur en frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met americain - dessert

maandag

pompoensoep - kalfsburger met bloemkool in room en aardappelen - gebak

dinsdag

champignonsoep - lasagne bolognaise - fruit

woensdag

witte bonensoep met spekjes - varkenshaasje met romanesco, tijmsaus en
gebakken aardappelen - fruit

donderdag

parmentiersoep - boomstammetjes met knolselder in witte saus, puree en
vleesjus - pudding
tomatensoep met balletjes - kabeljauw met julienne groenten en
aardappelen - yoghurt

weekmenu

dagsoep - steak peperroom met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met wildpastei - dessert

maandag

paprikasoep - kippenbil met appelcompote en gebakken aardappelen - gebak

dinsdag

erwtensoep - macaroni met hesp, broccoli en kaassaus - fruit

woensdag

witloofsoep - blinde vink met spruitjes en aardappel - fruit

vrijdag

donderdag

tomatensoep met balletjes - kalkoenpavé met schorseneren en aardappelen
pudding

week van 20 december tot 24 december 2021

vrijdag

knolseldersoep - zalmfilet met spinazie, hollandaisesaus en puree - yoghurt

weekmenu

dagsoep - steak bearnaise met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met vissalade - dessert

week van 22 november tot 26 november 2021
weekmenu

dagsoep - everzwijnsteak met jagersaus, appel met veenbessen en frietjes
dessert

maandag

preisoep - blinde vink met erwten en wortelen, aardappelen - gebak

dinsdag

courgettesoep - spaghetti bolognaise met kaas - fruit

koude schotel

dagsoep - koude schotel met kip en vlees - dessert

woensdag

groentebouillon - lamsragout met wintergroenten en aardappelen - fruit

maandag

juliennesoep - kipfilet met wokmix, rijst en currysaus - gebak

donderdag

tomatensoep met balletjes - kipfilet met rijst, ananas en currysaus - pudding

dinsdag

kippenroomsoep - spaghetti bolognaise - fruit

woensdag

wortelsoep - wildragout met gestoofd witloof en puree - fruit

vrijdag

goulashsoep - schartongrolletjes met nantuasaus, gestoofde prei en
aardappelen - yoghurt

donderdag

gebonden ajuinsoep - vleesbrood met krieken en aardappelen - pudding

week van 27 december tot 31 december 2021

vrijdag

tomatensoep met balletjes - zeewolf met prei in room en aardappelpuree
yoghurt

weekmenu

dagsoep - steak peperroom met frietjes - dessert

koude schotel

dagsoep - koude schotel met vleessalade - dessert

week van 29 november tot 3 december 2021

maandag

wortelsoep - orloffgebraad met gestoofd witloof en aardappelen - gebak

weekmenu

dagsoep - zuurkool garni met puree - dessert

dinsdag

knolseldersoep - vleesbrood met andijvie en aardappelen - fruit

koude schotel

dagsoep - koude schotel met hesp en asperges - dessert

woensdag

kervelsoep - kalkoenrollade met peren en veenbessen, puree - fruit

maandag

broccolisoep - braadworst met knolselder in room en aardappelen - gebak

donderdag

dinsdag

bloemkoolsoep - penne met tomatenroomsaus, spekjes, kip en
champignons - fruit

tomatensoep met balletjes - worst met gegratineerde bloemkool en
aardappelen - pudding

vrijdag

bloemkoolsoep - roodbaars met venkel en aardappelen - yoghurt

