AUGUSTUS 2017

PROFONDE

WEEK

maandag

dinsdag
1

31

32

7

8

Boerenworsten met broccoli en
pommes duchesses

Visstoofpotje met champignons
en aardappelpuree

14
33

Paardenworsten in tomatensaus
met puree

21
34

Braadworst met andijvieroom en
pommes duchesses

28
35

Chipolata met worteltjes en
pommes duchesses

woensdag donderdag

Knolseldersoep

Viswaterzooi fijne groentjes en
puree

2

Kervelsoep

Tomatensoep

9

Erwtensoep

Vispannetje van de chef met
julienne en puree

10
Fricandon met kriekjes en
peterselie-aardappelen

Fusilli met tomatenroomsaus en
rauwe ham

16

Preisoep

17

24

Balletjes in tomatensaus met
peterselie-aardappelen
Macaroni hem kaassaus

30

Witloofsoep

Groentensoep

18

Osso bucco van kalkoen met
groententomatensaus en
ovenaardappeltjes

6
Varkenshaasje in andijvieroom
en gratinaardappelen

Kalkoenrollade met snijboontjes en
Varkensgebraad met
ovenaardappelen
picklessaus, bloemkool en gratin

19

Tongrolletjes met wortelstoemp

25

Champignonsoep

Ovenschotel met gehakt, prei en
stoemp

26

Koolvisfilet met broccolistoemp

Broccolisoep

Varkensstoofpotje met boontjes en
ovenaardappeltjes

20
Kalkoenrollade met
paddenstoelenroomsaus en
gratin

27
Konijn op grootmoeders wijze
met knolselder en
gratinaardappelen

1/9

Vol-au-vent met champignons en Cordon-bleu met bloemkool en
peterselie-aardappelen
gekookte aardappelen
Pasta van de chef

Bloemkoolsoep

zondag

12 Tomatengroentensoep 13

Fishsticks met spinaziestoemp

Penne met prei-roomsaus en
hamblokjes

31

5

11

Kipfilet met currysaus,
sluimererwten en rijst

Penne met kip en tijmsaus

23

Boontjessoep

zaterdag

Tongrolletjes met venkelstoemp

Waterzooi van kip met julienne
en gekookt eaardappelen

Hamrolletjes met witloof en
peterselieaardappelen

Vispannetje fijne groenten en
puree

29

4

Tomatensoep

Zomerwildgebraad met
sluimererwten en gratin

Penne bolognese

Oostends vispannetje met
brunoise en puree

22

3

vrijdag

Blinde vinken met appelmoes en Kip met kruidenkaas, courgette
peterselie-aardappelen
en gekookte aardappel

Courgettesoep

15

DAGSCHOTELS

Pladijsfilet met preistoemp

Suggestie van de chef

Dagsoep :

500ml

2,10 €

Met verse seizoensgroenten

Dagelijks :

Klassieke dagschotel:

8,00 €

Dagelijkse kost – Lichte lunch

Elke woensdag ook :

Pastaschotel:

8,90 €

Heerlijke Italiaanse pasta

Op donderdag soms :

Gastronomische schotel:

11,00 €

Voor fijnproevers – Ruime portie
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