
  
 

Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem 
 056 43 20 80 

 hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 29 augustus tot 4 september 

maandag 29/08 dinsdag 30/08 woensdag 31/08 donderdag 01/09 vrijdag 02/09 zaterdag 03/09 zondag 04/09 
Wortelsoep 
 

Kalfsblanquette met 
champignons en 

zilveruitjes 
Gestoofde erwtjes en 

worteltjes 
Rijst 
 

Dessert 

Verse waterkerssoep 
 

Kipfilet met zoetzure 
saus 

Kropsla met croutons en 
lente-uitjes 

Frietjes 
 

Dessert 

Tomatensoep met 
balletjes 
 

Spekhamburger in 
mosterdsaus 

Gestoofde Chinese kool 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Komkommersoep 
 

Gevogeltebrochette 
Ratatouille 

Suikerboontjes met 
tomaatblokjes 

Natuuraardappelen 
 

Dessert 

Knolseldersoep 
 

Schartongrolletjes met 
zalm in bearnaisesaus 
Gestoofde venkel met 

Pernod 
Aardappelpuree 

 
Dessert 

Champignonsoep met 
tijm 
 

Kippenblokjes met 
currysaus 

Wok groenten 
Pasta 
 

Dessert 

Goulashsoep 
 

Kortrijkse bil in roze 
pepersaus 

Gebakken bloemkool 
Rosti’s 
 

Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - quiche - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 5 september tot 11 september 

maandag 05/09 dinsdag 06/09 woensdag 07/09 donderdag 08/09 vrijdag 09/09 zaterdag 10/09 zondag 11/09 

Bloemkoolseldersoep 
 

Kippenoesters 
Appelmoes 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Ajuinsoep 
 

Varkensstoofvlees 
Salade met 

zongedroogde tomaat 
Gebakken krieltjes 

 
Dessert 

Tomatensoep 
 

Kalkoenpavé met 
champignons 

Broccoli 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Herfstsoepje met 
pastinaak 
 

Gehaktschotel met 
tomaat 

Aardappelpuree 
 

Dessert 

Venkelsoep 
 

Kabeljauwfilet met 
kaassaus 

Spinazie met ui en look 
Natuuraardappelen 

 
Dessert 

Erwtensoep met korstjes 
 

Hamburger in demi-
glacesaus 

Witte bonen in 
tomatensaus 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Courgettesoep met 
kokosroom 
 

kalhoenhammetje met 
preisaus 

Gevulde tomaat met 
salsa verde 

Duchesse aardappelen 
 

Dessert Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - Prei in hesp met puree - dessert 

 
  

MENU MAAND SEPTEMBER 

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 12 september tot 18 september 

maandag 12/09 dinsdag 13/09 woensdag 14/09 donderdag 15/09 vrijdag 16/09 zaterdag 17/09 zondag 18/09 

Agnes sorelsoep 
 

Gyros 
Gestoofde worteltjes 

met peterselie 
Natuuraardappelen 

 
Dessert 

Wortelroomsoep 
 

Kalkoengebraad 
Salade met rode peer 

Frietjes² 
 

Dessert 

Kaassoep 
 

Gentse waterzooi 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Gevogeltesoep met 
vermicelli 
 

Gehaktballetjes in 
tomatensaus 

Champignons en ei 
Puree 
 

Dessert 

Tomaat-courgettesoep 
 

Gebakken victoriabaars 
met bloemkool en jus 

van witbier 
Kruidenpuree van 

dragon, kervel, bieslook 
 

dessert 

Appel-kerriesoep 
 

Gebakken 
chipolataworstjes 

Koolrabi salade 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Pastinaak-seldersoep 
 

Gevuld varkenshaasje 
met dijonaise saus 

Suikerboontjes met spek 
Aardappelnootjes 

 
Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - spaghetti bolognaise - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 19 september tot 25 september 

maandag 19/09 dinsdag 20/09 woensdag 21/09 donderdag 22/09 vrijdag 23/09 zaterdag 24/09 zondag 25/09 

Ajuinsoep met korstjes 
 

Duivelsgebraad in 
dragonsaus 

Gebakken venkel 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Groentesoep 
 

Kippenbrochette met 
Provençaalse saus 

Tomatensalade 
Frietjes 
 

Dessert 

  

Bloemkoolsoep 
 

Kipfilet met ham en kaas 
Gestoofde erwtjes 

Natuuraardappelen 
 

Dessert 

Broccolisoep met groene 
pesto 
 

Gebakken pladijsfilet 
met bearnaisesaus 

Gestoofde prei 
Puree met spekjes 

 
Dessert 

Pastinaaksoep 
 

Gevulde courgette 
Gegrilde groenten 

Pasta 
 

Dessert 

Kippensoep met 
kruidenkaas 
 

Kalkoenfilet met rode 
wijnsaus 

Gebakken bloemkool 
Gebakken aardappelen 

 
Dessert 

Weekmenu 
Soep - macaroni met tonijn 

‘Afspanning’ 
en courgette in kaassaus - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 26 september tot 2 oktober 

maandag 26/09 dinsdag 27/09 woensdag 28/09 donderdag 29/09 vrijdag 30/09 zaterdag 01/10 zondag 02/10 

Broccolisoep 
 

Goulash 
Gebraiseerde 

suikerboontjes 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

IJsbergslasoep 
 

Kippenbil in jager saus 
Krokant slaatje met 
spekjes, radijzen en 

pijpajuintjes / 
juliennegroenten 

Frietjes 
 

Dessert 

Wortelkerriesoep 
 

Rundstong in 
tomatensaus 
Champignons 

Puree 
 

Dessert 

Komkommersoep 
 

Barbecueworst met 
ajuinsaus 

Najaars hutsepot 
 

Dessert 

Kervelsoep met balletjes 
 

Koolvisfilet met 
saffraan saus 

Geplette aardappel met 
andijvie en bacon 

 
Dessert 

Brugse soep 
 

Gevulde tomaat met 
gehakt 

Ratatouille 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Courgettesoep met 
cambozola 
 

Gevulde kippenfilet 
Geroosterde paprika en 

courgettes 
Duchesse aardappelen 

 
Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - gegratineerde zalmfilet met tomatensalade en puree - dessert 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ6andrrTOAhUL0xoKHW_WAlgQjRwIBw&url=http://nl.askmen.com/gezondheid-en-sport/1096384/feature/10-gerechten-die-elke-man-moet-kunnen-koken?p%3D6&psig=AFQjCNFrMflS7zTM1M9YdOeVu57CIS8YJQ&ust=1470833184523755

