februari

Traiteur Duchateau
Maandag
3

Dinsdag
4

pompoentomaten soep (7)(9)
vegetarische lasagne(1)(3)(7)

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

5

Vergetengroenten- soep(bio)(7)(9)
kalkoenfilet - prei
roomsaus(7)natuuraardappelen(bio)
melk dessert(7)

witloofroomsoep (7)(9)
kip met jagersaus
(paddenstoelenechalotten)(1)(9)(10
dessert van de dag

6

7

wortelsoep (7)(9)
heekfilet(4)
met provencaalse saus ebly

groene groentensoep (7)(9)
rundscarbonade(1)
met wortelen en purée(7)
fruit

koekje(7)

fruit

10
tomatensoep(7)(9)
Hachis parmentier
bloemkolen(1)(3)(7)(9)
(runds-en kalfsvlees)
melk dessert(7)

11

aspergensoep(7)(9)
reepjes van rundsvlees met
curry en rijst

koekje(7)

dessert van de dag

17
waterkerssoep(7)(9)
kippenbrochette
met archiducsaus(7)
gepersileerde aardappelen
fruit

12

kervelsoep (7)(9)
penne bolognese (varkens- en
rundsvlees(1)(3)(7)

18
groentenrooms(7)(9
boerenworst (varken)
groentenkransnatuuraardappelen
dessert van de dag

13
courgettensoep(7)(9
luikse knoedels (1) met moestuin
groenten gebakken aardappelen
fruit

19
wortelsoep(7)(9)
gehaktbrood
courgetten - gratin van
aardappelen

14
bloemkolensoep(7)(9) beuling met appelmoes
en purée
melk desset(7)

20

21

seldersoep(7)(9)
hachis parmentier(1)(3)(7)(9)
met spinazie
koekje(7)

tomatensoep(7)(9)
Fish-stick(1)
wortelpurée
met room(7)
tartaarsaus
fruit

melk dessert(7)

Maart
Maandag
2

Dinsdag
3

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

4

5

6

erwtensoep(7)(9)

brocolisoep(7)(9)

minestronesoep(9)

preisoep(7)(9)

paddenstoelensoep(7)(9)

penne met kalkoenreepjes geraspte
kaas(1)(3)

Couscous op zijn
marokaans(1)(9)
met chipolata(gevogelte)

gebakken varkensvlees met
linzen
natuuraardappelen
melk dessert(7)

gratin van vis met fijne groentjes, rijst

penne(1)(9) arabiatta

vanille crème(7)

dessert van de dag

fruit

fruit

9

10

waterkerssoep(7)(9)

vergeten goentensoep(7)(9) Fusilli
(1) met room en courgetten en
varkens chipolata met worteltjes paddenstoelen : dessert : koekje
in roomsaus (7)
natuuraardappelen

11

12

13

erwtensoep(7)(9)

wortelsoep(7)(9)

groene groentensoep(7)(9)

suisse burger (1)(7)
met witloofstoemp

kipnuggets(1)
home potatoes
koolsla

Hachis Parmentier(1)(3)(7)(9)
(runds en kalfsvlees)
met spinazie

dessert van de dag

fruit

melk dessert(7)

koekje(7)

16
tomatensoep(7)(9)
gehaktbrood(runds en
kalfs)(1)(7)(9)
spinazie met roomsaus
purée
fruit

23
pompoentomatensoep(7)(9)
kalfsvlees paupiette
gratin van bloemkolen(1)(7)
natuuraardappelen

aspergensoep(7)(9)

penne bolognese(1)(3)

rundscarbonade met gebakken
aardappelen

koekje(7)

19

18

17
kervelsoep(7)(9)

20

bloemkolensoep(7)(9)

courgettensoep(7)(9)

visbeignets(1)
currysaus met ananas(1) ebly

boerenworst van varkensvlees (1)(9)
spruitjesstoemp

fruit

melk dessert

dessert van de dag

24

25

26

wortelsoep(7)(9)

velouté van groenten(7)(9)

seldersoep(7)(9)

kipbrochette , ratatouille
rijst

vogel zonder kop(runds en
kalfsvlees)
jagersaus(1)(9)
gebakken aardappelen
dessert van de dag

vegetarische lasagne(1)(3)(7)
(tomaten courgetten, aubergines)

chocolade crème (7)
melk dessert(7)

27
brocolisoep(7)(9)

karamel flan(3)

kalfs marengo(1)(9)
(bio groenten)
rijst (bio)
fruit

April
20

21

22

23

24

pompoentomatensoep(7)(9)

vergeten groentensoep(7)(9)

erwtensoep(7)(9)

Hachis Parmentier(1)(3)(7)(9)
met brocoli
(runds en varkensvlees)
fruit

kippenwit
saus op grootmoederswijze(1)(9)
erwtjes en wortelen
gebakken aardappelen

stoverij van rundsgehaktballen
met
(kolen,raap,
wortelen) en ebly

melk dessert (7)

dessert van de dag

wortelsoep(7)(9)
cordon bleu met hesp(1)(7)

groene groentensoep(7)(9)

gratin van aardappelen
en courgetten

vegetarische lasagne(1)(7)(9)
fruit

koekje

27

28

erwtensoep(7)(9)
kalfsvlees blanquette (1)(7)
rijst
fruit

30

brocolisoep (bio)(7)(9)

tomatensoep(7)(9)

kippen donuts(1)
rode kolen(bio)
(bio)

vol au vent
rijst

seldersoep(7)(9)
gepaneerde atlantische vis(1)(4)
tartaar saus
met florentijnse stoemp

koekje(7)

fruit

melk dessert

Mei
4

5

kervelsoep(7)(9)

tomatensoep
kippenbrochette gebakken
lentegroenten ebly dessert fruit

vleesbrood(runds en
kalfsvlees)(1)
bloemkolen met room(1)(7)
purée

6

7

8

aspergensoep(7)(9)

courgettensoep(7)(9)

bloemkolensoep(7)(9)

rundshamburger, boontjes
gratin van aardappelen(1)(7)

boerenworst van varkensvlees
erwten en wortelen
natuuraardappelen
melk dessert

runds Shangai
rijst

dessert van de dag

vanille crème(7)

koekje(7)

11

14

13

12

15

waterkerssoep(7)(9)

wortelsoep(7)(9)

groentenroomsoep(7)(9)

seldersoep(7)(9)

tomatensoep(7)(9)

vegetarische lasagne(1)(7)

stoverij van kalfsvlees op Italiaanse
wijze(9)
deegwaren(1)(3)

kotelet op Milanese wijze
tagliatella

penne carbonara(1)(3)(7)

dessert van de dag

melk dessert(7)

zalm met botersaus en citroen
gebakken courgetten met thym en tomaten
purée
fruit

koekje(7)

fruit

18

19

20

21

erwtensoep(7)(9)

brocolisoep (7)(9)

Minestronesoep(9)

preisoep(7)(9)

bavaroise salade met
gevogelte(1)(9)

Waterzooi van kip(1)(7)
op Gentse wijze
natuuraardappelen

kalfskotelet
met Brusselse stoemp

witte beuling van (gevogelte)
rode kolen
purée
fruit

melk dessert

koekje(7)

25
pompoentomatensoep(7)(9)

26

rundsgehakt (1)(3)(7)(9)
met bloemkolen

kippen donuts(1)
prei met room
home patatoes
koekje(7)

dessert van de dag

vergeten groentensoep(7)(9)
kalkoenfilet met prei (bio) met
room(1)(7)natuuraardappe-len(bio)
melk dessert(7)

27

22
paddenstoelensoep(7)(9)

28

29

erwtensoep(7)(9)

wortelsoep(7)(9)

groene groentensoep(7)(9)

fish stick
tartaar saus
gemengde sla met gebakken
aardappelen

tortellini bolognese(varkens en
rundsvlees)(1)(3)

gepaneerde kip met cornflakes(1)
appelmoes
aardappelen met rozemarijn
fruit

fruit

koekje
dessert van de dag

Juni
1

2
waterkerssoep (7)(9)

Vol au vent(1)(7)
purée

3

4

aspergesoep(7)(9)

courgettesoep(7)(9)

bloemkoolsoep(7)(9)

Penne bolognese varkens en
rundsvlees (1)(9)

rundshamburger
groene
bonen
aardappelgratinT(1)(7)

varkensvlees(1)
met linzen
aardappelen

vegetarische cordon bleu (1)(9)
zoetzure saus
rijst met groenren

koekje(7)

fruit

fruit

dessert van de dag

8

5

tomatensoep(7)(9)

9

meldessert(7)

10

11

12

kervelsoep(bio) (7)(9)

wortelsoep(7)(9)

groentenroomsoep(7)(9)

seldersoep(7)(9)

tomatensoep(7)(9)

boerenwordt (gevogelte)(1)(9)
erwten(bio),wortel
aardappel bio)

gebraden varkensvlees(1)
zoetzure saus
rijst

vogeltjes zonder hoofd (rund)(1)
wortelduo
gratin dauphinois(1)(7)

kip
erwten
gestoomde aardappel

koolvisfilet(4)
spinaziepuree
met roome(7)
tartaarsaus

crème caramel(7)

meldessert(7)

dessert van de dag
koekje(7)

fruit

Al onze soepen worden gemaakt met verse groenten uit een kortsluiting ( België, Frankrijk, Nderland )
Onze appels en peren zijn uitsluitend afkomstig van Belgische producenten. Al ons vlees is afkomstig van een kortsluitingproductie ( België, Frankrijk, Nederland), met uitzondering van

1 gluten
4 vissen
7 melk
10 mosterd
13 mollusken
2 schaaldieren
5 aardnoot
8 noten
11 sézame
14 sulfieten
3 eieren
6 soja
9 selderij
12 lupinen
Al onze producten worden gemaakt in een werkplaats waar de volgende ingrediënten kunnen worden verwerkt : noten,melk, soja, vis,
menu met varkensvlees

vegetarisch menu

vismenu

menu met BIO groenten

