
  
 

Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem 
 056 43 20 80 

 hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 31 oktober tot 6 november 

maandag 31/10  dinsdag 01/11 woensdag 02/11 donderdag 03/11 vrijdag 04/11 zaterdag 05/11 zondag 06/11 
Groentesoep 
 

Kalfsblanquette met 
champignons en 

zilveruitjes 
Gestoofde wortel met 

dille 
Rijst 
 

Dessert 

Aspergeroomsoep 
 

Gebakken zalmfilet met 
bladerdeeglapje in 

mousselinesaus 
Gegratineerde venkel 

met pompoen 
Gebakken 

krielaardappelen met 
dille 
 

Dessert 

Tomaten-paprikasoep 
 

Hawaïburger met 
biersausje 

Gestoofde erwten 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Komkommersoep 
 

Hamrolletjes met witloof 
in kaassaus 

Puree 
 

Dessert 

Preisoep 
 

Vispannetje met verse 
prei en champignons 

Puree met verse 
tuinkruiden 
 

Dessert 

Knolselderroomsoep 
 

Brochette met 
kerriesaus 

Koude tomaat 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Champignonroomsoep 
 

Konijnenbil op 
grootmoeders wijze 

Appelmoes 
Kroketten 
 

Dessert 

Weekmenu 
Soep - macaroni met 

‘Afspanning’ 
ham in kaassaus - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 7 november tot 13 november 

maandag 07/11  dinsdag 08/11 woensdag 09/11 donderdag 10/11 vrijdag 11/11 zaterdag 12/11 zondag 13/11 

Wortelsoep 
 

Varkensgebraad met 
picklessaus 

Schorseneren in 
citroensaus 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Ajuinsoep met kaas 
 

Kalkoenfilet met rode 
wijnsaus 

Witloofsalade met 
dragon 
Frieten 
 

Dessert 

Tomatenroomsoep met 
balletjes 
 

Gehaktbroodje 
Gebakken bloemkool en 

verse peterselie 
Natuuraardappelen 

 
Dessert 

Waterkerssoep 
 

Varkensstoofvlees 
Rode kool 

Natuuraardappelen 
 

Dessert 

Aspergesoep 
 

Kipfilet met spekjessaus 
Prinsessenboontjes 

Kroketten 
 

Dessert 

Erwtensoep met korstjes 
 

Boomstammetje met 
demi-glacesaus 

Gestoofde spruiten 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Goulashsoep 
 

Ardeens varkenshaasje 
Champignonmengeling 

Dauphinois aardappelen 
met broccoli 
 

Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - hutsepot - dessert 

 
  

MENU MAAND NOVEMBER 

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 14 november tot 20 november 

maandag 14/11  dinsdag 15/11 woensdag 16/11 donderdag 17/11 vrijdag 18/11 zaterdag 19/11 zondag 20/11 

Preisoep 
 

Kipfilet met Luikse siroop 
en breydelham 

Gestoofde romanesco 
Gekookte aardappelen 

met peterselie 
 

Dessert 

Ruccolasoep met spekjes 
 

Gevulde kalkoenrollade 
Kropsla met 

zongedroogde tomaat 
Frieten 
 

Dessert 

Tomaten-courgettesoep 
 

Gebraiseerd 
varkenslapje met 

vleessaus 
Gestoofde bloemkool 
Natuuraardappelen 

 
Dessert 

Champignonroomsoep 
 

Gebakken worst 
Hutsepot met rookworst 

en spek met 
graanmosterdsaus 

 
Dessert 

Gevogeltevelouté 
 

Gebakken wijting filet 
Gestoofde prei met rode 

pesto 
Aardappelpuree 

 
Dessert 

Appel-kerriesoep 
 

Vogelnestjes 
Tomaat champignonsaus 

Natuuraardappelen 
 

Dessert 

Kervelsoep 
 

Lamstoofpotje met 
balsamico en tijm 

Gegratineerde 
knolselder 

Aardappelschijven 
 

Dessert 
Weekmenu ‘Afspanning’ 

Soep - spaghetti bolognese - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 21 november tot 27 november 

maandag 21/11 dinsdag 22/11 woensdag 23/11 donderdag 24/11 vrijdag 25/11 zaterdag 26/11 zondag 27/11 

Tomatenroomsoep 
 

Gebraiseerde ham met 
champignonsaus 

Gestoofde 
suikerboontjes 

Aardappel met lookboter 
 

Dessert 

Erwtensoep 
 

Kippengyros 
Gegrilde groenten 

Frieten 
 

Dessert 

Parmentiersoep 
 

Worst met Leffe sausje 
Rode kool met appeltjes 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Paprikasoep 
 

Vol au vent met 
champignons 

Puree 
 

Dessert 

Warmoessoep 
 

Tongrolletjes met zalm 
in preisausje 

Warme tomaat met 
mozzarella en basilicum 

Puree 
 

Dessert 

Minestrone 
 

Slavink met rode 
wijnsaus 

Gestoofde spruitjes 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Agnèssorelsoep 
 

Kalkoensteak met 
pepersaus 

Gebraiseerd witloof 
Gebakken aardappelen 

 
Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - macaroni met tonijn en courgette in kaassaus - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 28 november tot 4 december 

maandag 28/11 dinsdag 29/11 woensdag 30/11 donderdag 01/12 vrijdag 02/12 zaterdag 03/12 zondag 04/12 

Broccolisoep 
 

Duivelsgebraad met 
picklessaus 

Gestoofde Chinese kool 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Kippensoep met 
vermicelli 
 

Bourgondische stoverij 
Krokant slaatje met 

spekjes, rammenas en 
pijpajuintjes 

Frieten 
 

Dessert 

IJsbergslasoep 
 

Gebakken 
chipolataworst met 
graanmosterdsaus 

Pompoenpuree 
 

Dessert 

Wortelsoep 
 

Gehaktbrood 
Bloemkool in kaassaus 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Bloemkoolsoep 
 

Koolvisfilet in 
getomateerde vissaus 

Geplette aardappel met 
andijvie en bacon 

 
Dessert 

Seldersoep 
 

Kalkoenstoofpotje met 
champignons 

Gebakken aardappelen 
 

Dessert 

Boursinsoep 
 

Wildstoofpotje 
Gebakken pompoen en 

peren in rode wijn 
kroketten 
 

Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep – lasagne met zalm - dessert 




