weekmenu

maandag 16/11/2020
tot
zondag 22/11/2020

maandag 16/11
Ontbijt: confituur
Middagmaal: witloofsoep, vogelnestje in
tomatensaus met champgnons, cresson en
puree, pudding
Avondmaal: kaas

SMAK
ELIJK
ETEN

dinsdag 17/11

Eten is een belangrijk onderdeel
van het leven in een rusthuis.
Daarom maken wij werk van een
gezonde keuken in een
aangename omgeving. Onze
maaltijden zijn gemaakt met de
hoogste kwaliteit en zorg
door Aramark.

donderdag 19/11

Ontbijt: speculoospasta
Middagmaal: witloofsoep met gerookte zalm,
kalkoenfilet in champignonroom met groene
boontjes en kroketten, dame blanche
Avondmaal: kip kap

woensdag 18/11
Ontbijt: siroop
Middagmaal: wortelsoep, ovenschotel met
spinazie en ei in kaassaus, rijstpap
Avondmaal: hespenworst

Ontbijt: eitjes
Middagmaal: kippenbouillon, steak in
pepersaus met slaatje en frieten, fruit
Avondmaal: ravioli

vrijdag 20/11
Ontbijt: choco
Middagmaal: knolseldersoep, oostends
vispannetje met preipuree, sabayon
Avondmaal: salami

zaterdag 21/11
Ontbijt: confituur
Middagmaal: ajuinsoep, gevulde paprika met
snijboontjes en aardappelen, yoghurt
Avondmaal: tonijnsalade

zondag 22/11
www.wispelaere.be

Ontbijt: koffiekoeken
Middagmaal: tomatensoep met balletjes,
orlofgebraad met broccolimix in
champignonsaus en kroketten, fruit
Avondmaal: sandwich met brie

weekmenu

maandag 23/11/2020
tot
zondag 29/11/2020

maandag 23/11
Ontbijt: confituur
Middagmaal: spruitensoep, zwarte en witte
pensen met appelmoes en aardappelen, fruit
Avondmaal: smeerkaas

SMAK
ELIJK
ETEN

dinsdag 24/11

Eten is een belangrijk onderdeel
van het leven in een rusthuis.
Daarom maken wij werk van een
gezonde keuken in een
aangename omgeving. Onze
maaltijden zijn gemaakt met de
hoogste kwaliteit en zorg
door Aramark.

donderdag 26/11

Ontbijt: peperkoek
Middagmaal: pompoensoep, boerenomelet
met tomaat en champignons en gebakken
aardappelen, aardbeimousse
Avondmaal: worstenbroodje

woensdag 25/11
Ontbijt: siroop
Middagmaal: waterkerssoep, kippenbil met
ananas in currysaus en gebakken rijst,
broodpudding
Avondmaal: ham

Ontbijt: vlaai
Middagmaal: tomatensoep, rundsstoofvlees
met witloofsalade en frieten, fruit
Avondmaal: kipham

vrijdag 27/11
Ontbijt: choco
Middagmaal: paprikasoep, ovenschotel met
vis en gekookte eieren in kaassaus en
preipuree, duopudding
Avondmaal: salami

zaterdag 28/11
Ontbijt: speculoos
Middagmaal: erwtensoep met korstjes,
braadworst met rodekool met appeltjes en
aardappelen, yoghurt
Avondmaal: emmenthaler

zondag 29/11
www.wispelaere.be

Ontbijt: croissant
Middagmaal: kippencrèmesoep,
kalkoenstoofpostje op grootmoeders wijze
met wortelschijfjes en kroketten, fruit
Avondmaal: krabsalade

