
  
 

Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem 
 056 43 20 80 

 hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 30 januari tot 5 februari 

maandag 30/01 dinsdag 31/01 woensdag 01/02 donderdag 02/02 vrijdag 03/02 zaterdag 04/02 zondag 05/02 
Pompoensoep met 

tomaatblokjes 
 

Kalkoenrollade 
stroganoff 

Wortelplakjes met 
peterselie 

Aardappelnootjes 
 

Dessert 

Groentesoep 
 

Kippenbil aan ’t spit 
Gemengde salade met 

kerstomaat 
Frieten 
 

Dessert 

Courgettesoep 
 

Gehaktballetjes met ei 
en champignons 

Puree 
 

Dessert 

Tomatensoep met 
balletjes 
 

Kotelet op jagerswijze 
Gebakken schorseneren 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Preisoep 
 

Gebakken wijtingfilet 
Gestoofde prei 

Puree 
 

Dessert 

Erwtensoep met spekjes 
 

Gehakt in jasje van 
savooikool 

Gestoofde savooikool 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Brugse soep 
 

Kippenfilet met 
spekjessaus 

Gebraiseerde 
suikerboontjes 

Kroketjes 
 

Dessert 
Weekmenu ‘Afspanning’ 

Soep - lasagne - dessert 
 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 6 februari tot 12 februari 

maandag 06/02 dinsdag 07/02 woensdag 08/02 donderdag 09/02 vrijdag 10/02 zaterdag 11/02 zondag 12/02 

Winterse groentesoep 
 

Varkensgebraad met 
jagersaus 

Erwtjes met sjalot en 
peterselie 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Paprikasoep 
 

Gentse waterzooi 
Slaatje met waterkers 

Frieten 
 

Dessert 

Soepje van pastinaak en 
knolselder 
 

Boomstammetjes in 
Leffe saus 

Bloemkool met mosterd 
kaassaus 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Chinese kippensoep 
 

Orloffgebraad met 
champignons 

Broccoli met spekjes 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Ajuinsoep met 
gruyèrekaas 
 

Schelvishaasje in 
garnaalsaus 

Gebraiseerd witloof 
Puree met fijne kruiden 

 
Dessert 

Courgettesoep 
 

Stoofpotje van lamsvlees 
Brabantse groenten en 

geuze 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Witloofsoep met 
bieslook 
 

Rumpsteak Woronoff 
Gevulde tomaat met 

salsa verde 
Dennenappeltjes 

 
Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - wildstoofpotje, peertjes in de rode wijn en dauphinois aardappelen - dessert 

 
  

MENU MAAND FEBRUARI 

Voor wie: alle 60+ers en/of kwetsbaren uit Groot Wevelgem 
Kostprijs: 8 euro 
Reservatie: kan enkel op een weekdag ten laatste vóór 16.30 uur voor de daaropvolgende dag 
Keuze menu: enkel op weekdagen is er keuze tussen een dag- of weekmenu (m.a.w. geen week-

menu tijdens weekend of feestdagen) 



Dagmenu ‘Afspanning’ week van 13 februari tot 19 februari 

maandag 13/02 dinsdag 14/02 woensdag 15/02 donderdag 16/02 vrijdag 17/02 zaterdag 18/02 zondag 19/02 
Paprikasoep met 

mascarpone en rode 
pesto 
 

Kalkoenstoofvlees met 
zilveruitjes 
Appelmoes 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Soep met Spaanse ham 
en coulis van waterkers 

 
Gemarineerde kipfilet 
Slaatje met witloof en 

veldsla 
Frieten 
 

Dessert 

Rodenbachsoep 
 

Soepvlees in 
mosterdsaus 

Wortelen met peterselie 
Bouillonaardappelen 

 
Dessert 

Zuid-Afrikaanse soep 
 

Gebakken worst met 
ajuinsaus 
Hutsepot 
 

Dessert 

Wortelsoepje met kip en 
anijs 
 

Kabeljauw in gandaham 
gewenteld 

Gebakken knolselder 
Pompoenpuree 

 
Dessert 

Knolseldersoep met 
blauwaderkaas 

 
Rosbief met rode 

wijnsaus 
Suikerboontjes met spek 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Romige krabsoep met 
koolrabi 
 

Varkenshaasje met spek 
en boursin 

Geroosterde groenten 
Duchesse aardapppelen 

 
Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - karnemelkstovers met spinazie, gepocheerd ei en gandaham - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 20 februari tot 26 februari 

maandag 20/02 dinsdag 21/02 woensdag 22/02 donderdag 23/02 vrijdag 24/02 zaterdag 25/02 zondag 26/02 

Agnèssorelsoep 
 

Hammetje met 
graantjesmosterd 

Romanesco met spek en 
ajuintjes 

Dauphinois aardappelen 
 

Dessert 

Pastinaak-preisoep met 
gember 
 

Ballotine van kip en 
zoetzure saus 

Winters slaatje met rode 
bietjes 
Frieten 
 

Dessert 

Tomaat-courgettesoep 
 

Kalfsblanket met 
zilveruitjes 

Erwtjes en wortelen 
Rijst met groentjes 

 
Dessert 

Bloemkool-seldersoep 
 

Blinde vink in bruin bier 
Savooikool 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Winterse groentesoep 
 

Gebakken zonnevis 
Beurre blanc met puree 

van venkel 
Veldsla 
 

Dessert 

Venkelsoep 
 

Kalfsgebraad met 
jagersaus 

Gebraiseerd witloof 
Gebakken aardappelen 

 
Dessert 

Pompoensoep met curry 
 

Kalkoenorloff met 
ananas en champignons 

Aardappelkroketten 
 

Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - Mexicaanse salade met gebakken visbrochette - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 27 februari tot 5 maart 

maandag 27/02 dinsdag 28/02 woensdag 01/03 donderdag 02/03 vrijdag 03/03 zaterdag 04/03 zondag 05/03 

Paprika-uiensoep met 
look 
 

Provençaalse 
Kippengyros 

Gebakken boterbonen 
Pasta of puree 

 
Dessert 

Kervelsoep 
 

Gebakken kippenbout 
met dragon 

Kropsla met mayonaise 
en ei 

Frieten 
 

Dessert 

Erwtensoep met spekjes 
 

Gehaktschotel met prei 
 

Dessert 

Aardappel-preisoep 
 

Rundstong in 
maderasaus met 

champignons 
Puree 
 

Dessert 

Tomaat-groentesoep 
 

Victoriabaars op bedje 
van juliennegroenten 

Knolselderpuree 
 

Dessert 

Zachte currysoep met 
appel 
 

Varkensstoofvlees met 
appelmoes 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Brugse soep 
 

Kalkoensteak stroganoff 
Bloemkool in kaassaus 

Aardappelnootjes 
 

Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - pizza met winters slaatje - dessert 


