
MENU’S  
DE SCHAKEL 

JULI-
AUGUSTUS  
2019 

Maandag 1 juli: Preisoep, kippenbrochette, ratatouille, peterselieaardappelen, fruit 

Dinsdag 2 juli: Wortelsoep, varkensgyros, sweet life groentemix, puree, flan vanille  

Woensdag 3 juli: Waterkerssoep, varkenshaasje Blackwell, ijsbergsla, frietjes, koek 

Donderdag 4 juli: Tomatensoep, Ardeens gebraad, boontjes met spek, rozemarijnaardappelen, ijsje 

Vrijdag 5 juli Venkelsoep, vispannetje, brunoisegroenten, puree, tiramisu mousse 

Maandag 8 juli: Champignonsoep, varkenssneetje, warme peer, peterselieaardappelen, fruit 

Dinsdag 9 juli: Bloemkoolsoep, kalkoenstoofpotje, groentemix, gebakken aardappelen, praliné pudding 

Woensdag 10 juli: Paprikasoep, koude schotel, frietjes, ijsje 

Donderdag 11 juli : Broccolisoep, mosterdgebraad, jonge worteltjes, puree, ijsje 

Vrijdag 12 juli: Groentensoep, zalm met witte wijnsaus, rode bietjes, aardappelen, straciatella mousse 

Maandag 15 juli : Pastinaaksoep, kip, rokokomix, peterselieaardappelen, fruit 

Dinsdag 16 juli : Gevogeltesoep, kalkoenpave, ananas, rijst, chocolade pudding 

Woensdag 17  juli: Kervelsoep, steak met pepersaus, boontjes, frietjes, koek 

Donderdag 18 juli: Aspergesoep, keizergebraad, bloemkool, gebakken aardappelen,  ijsje 

Vrijdag 19 juli: Parmentiersoep, pangasiusfilet, gestoofde prei, puree, mousse tarte tatin 

Maandag 22 juli: Paprikasoep, kippenworst, courgettes, aardappelen, fruit 

Dinsdag 23 juli: Minestronsesoep, cordon bleu, bonen in tomatensaus, puree, flan vanille 

Woensdag 24 juli: Bloemkoolsoep, kalkoengebraad archiduc, wortel en selderslaatje, frietjes, koek 

Donderdag 25 juli: Erwtensoep, kippenoesters, ananas, gebakken aardappelen, ijsje 

Vrijdag 26 juli: Courgettesoep, koude schotel met vlees en vis, aardappelen, mousse praline 

Maandag  29 juli: Wortelsoep, blinde vink, gestoofde prei, gebakken aardappelen, fruit 

Dinsdag 30 juli :Preisoep, kalkoenfilet, broccoli, mekongrijst, flan vanille  

Woensdag 31 juli: Aspergesoep, stoofvlees, gemengde salade, frietjes, koek 

Donderdag 1 augustus: Erwtensoep, gehaktballetjes in tomatensaus, worteltjes, aardappelen, gebak  

Vrijdag 2 augustus: Venkelsoep, zalm, rode bietjes, puree, citroenmousse  

Maandag 5 augustus: Broccolisoep, schnitzel, perzik, aardappelen, fruit 

Dinsdag 6 augustus, Bloemkoolsoep, kippenoesters, gebakken bloemkool, puree, caramel pudding 

Woensdag 7 augustus: Champignonsoep, koude schotel, frietjes, koek 

Donderdag 8 augustus: Paprikasoep, cordon bleu van kip, broccoli, gebakken aardappelen, ijsje 

Vrijdag 9 augustus: Groentensoep, gepaneerde wijting, wortelpuree, aardbeien mousse 

Maandag 12 augustus: Kervelsoep, Gentse waterzooi, erwten en wortelen, peterselieaardappelen, fruit 

Dinsdag 13 augustus: Gevogeltesoep, barbecueburger, appelmoes, puree, chocolade pudding 

Woensdag 14 augustus: Kervelsoep, gegrilde kiproti, tomatensalade, frietjes, koek 

Donderdag 15 augustus: LDC gesloten  

Vrijdag 16 augustus: Tomatensoep, pangasius gratino, wokgroenten, gebakken aardappelen, straciatella 
mousse 

Maandag 19 augustus: Uiensoep, cordon bleu, mix sauté, aardappelen, fruit 

Dinsdag 20 augustus :Aspergesoep, opgevulde kipfilet, erwtjes met ui en spek, gebakken aardappelen, flan  

Woensdag 21 augustus: Paprikasoep, steak met pepersaus, tomaten en komkommer salade, frietjes, koek 

Donderdag 22 augustus: Groentensoep, kalkoenpave, gestoofde prei, groentenrijst, ijsje 

Vrijdag 23 augustus: Minestronesoep, tilapiafilet met botersaus, spinaziepuree, caramel mousse 

Maandag 26 augustus: Seldersoep, koninginneschnitzel, gestoofde erwtjes, peterselieaardappelen, fruit 

Dinsdag 27 augustus: Preisoep, barbecueworst, koude bloemkool met vinaigrette, gebakken aardappelen, 
caramel pudding 

Woensdag 28 augustus: Bloemkoolsoep, gemarineerd varkenshaasje, rauwkost salade, frietjes, koek 

Donderdag 29 augustus: Komkommersoep, kalfsblanket, jonge worteltjes, groenterijst, ijsje 

Vrijdag 30 augustus: Papriksoep, koude schotel met aaardappelen, pana cotta met frambozencoulis 


