
 

 

 

 

Menu Juli     Buurtrestaurant De Groene Verte 

Donderdag 1 juli Knolseldersoep, gyros, rauwkost, frieten, rijsdessert 

Vrijdag 2 juli  Seldersoep, fish steak met tartaar, wortelen, gemengde salade, bloemkool, puree, pannacota 

Zaterdag 3 juli  Groentebouillon, gehaktballetjes in tomatensaus, wortelen, puree, koek 

Zondag 4 juli Aspergesoep, kalkoenrollade, warm fruit, kroketten, fruittaart 

Maandag 5 juli Bloemkoolsoep, kippenworst, bloemkool, puree, aardbeien 

Dinsdag 6 juli Kervelsoep, gebraad met Provençaalse saus, erwten, aardappelen, cake 

Woensdag 7 juli Paprikasoep, gehaktbroodje, puree, perziken, ijs 

Donderdag 8 juli Preisoep, steak, sla, tomaat en broccolisalade, frieten, chocolade flan 

Vrijdag 9 juli  Gevogeltesoep, vispannetje, bladspinazie, aardappelen, fruit 

Zaterdag 10 juli Groentesoep, kippenbil met currysaus, ananas, puree, koek 

Zondag 11 juli Aspergesoep, varkenshaasje met mosterdsaus, tomaat en broccolitaart, kroketten,  

                               dessertbord 

Maandag 12 juli Champignonsoep, boomstammetje, appelmoes, aardappelen, fruitsalade 

Dinsdag 13 juli Kervelsoep, kipfilet met tijm, wortelen, gebakken aardappelen, yoghurt 

Woensdag 14 juli  Parmentiersoep, kippenbout met roomsaus, aardappelen, ijsje 

Donderdag 15 juli Broccolisoep, kalkoenfilet met pepersaus, sla en tomaat, frieten, biscuittaart 

Vrijdag 16 juli Tomatensoep met balletjes, zalm, prei in witte saus, puree, chocolade pudding 

Zaterdag 17 juli Ajuinsoep, vogelnestje, erwten, aardappelen, koek 

Zondag 18 juli Bloemkoolsoep, koninginnenhapje, tomatensalade, kroketten, carré confituur 

Maandag 19 juli Tomatensoep, kalkoenrollade, Provençaalse saus, perziken, gebakken aardappelen 

Dinsdag 20 juli Seldersoep, zomerburger, jongen worteltjes, aardappelen, chocolade pudding 

Woensdag 21 juli  Champignonsoep, kalkoen pavé, witloof, koude aardappelen, ijsje 

Donderdag 22 juli Minestrone, gebraad Archiduc, sla en tomaat, pudding  

Vrijdag 23 juli Knolseldersoep, visfilet, knolselder, karnemelkpuree, platte kaas  

Zaterdag 24 juli Groentesoep, worst, appelmoes, aardappelen, koek 
Zondag 25 juli Champignonsoep, kalkoenrollade, witloof, peterselie aardappelen, zwarte woudtaart 
Maandag 26 juli Broccolisoep, stoofvlees met perziken, broccoli, puree, fruit 
Dinsdag 27 juli Toscaanse soep, kippenbil met jagerssaus, erwten, aardappelen, puree 
Woensdag 28 juli  Courgettesoep, ossentong in madeirasaus, worteltjes, puree, ijsje 
Donderdag 29 juli Tomatensoep met balletjes, stoofvlees, frieten/puree, duo flan 
Vrijdag 30 juli Broccolisoep, vis, bloemkool, bieslookpuree, appelcake  
 
 
 
 
Moet u bepaalde voedingsmiddelen vermijden op doktersadvies, dan bieden wij u graag een alternatief. 

Reserveren kan tot 1 dag vooraf bij het onthaal of telefonisch 051/54 45 30.  

De kostprijs bedraagt 8€ op een weekdag, 9€ op zondag en 11€ op een feestdag.  


