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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 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 5 december tot 11 december 

maandag 05/12 dinsdag 06/12 woensdag 07/12 donderdag 08/12 vrijdag 09/12 zaterdag 10/12 zondag 11/12 

Ajuinsoep met korstjes 
 

Gemarineerde lamsbout 
Gebraiseerde 

suikerboontjes 
Gratin dauphinois 

 
Dessert 

Pompoensoep met 
tomatenblokjes 

 
Kippenbil op jagerswijze 
Gemengde salade met 

kerstomaten 
Frietjes 
 

Dessert 

Courgettesoep 
 

Gehaktballetjes in 
tomatensaus met ei en 

champignons 
Puree 
 

Dessert 

Tomatensoep met 
balletjes 
 

Orloffgebraad 
Erwtjes en wortelen 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Erwtensoep met 
rookworst 
 

Gebakken zeewolffilet of 
gekookt ei 

Karnemelkstovers 
 

Dessert 

Paprikasoep 
 

Traag gegaard spek met 
gebakken ajuin 

Preipuree 
 

Dessert 

Brugse soep 
 

Kipfilet met dragonsaus 
en boontjes 

Aardappelnootjes 
 

Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - kaaskroketjes op groentebedje - dessert 

 
  

MENU MAAND DECEMBER 

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 december tot 18 december 

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

Winterse groentesoep 
 

Kalkoenrollade 
stroganoff 

Spruitjes met spekjes 
Rösti 
 

Dessert 

Bloemkoolsoep 
 

Gentse waterzooi 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

 
FEESTMAALTIJD 

Parmentiersoep met 
Philadelphia 
 

Gehaktschotel met prei 
 

Dessert 

Gevogeltevelouté 
 

Gebakken pladijsfilet 
Knolselderblokjes in 

roomsaus 
Puree met fijne kruiden 

 
Dessert 

Venkelsoep 
 

Kaashamburger met 
picklessaus 

Rode kool met appeltjes 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Witloofroomsoep 
 

Gemarineerd 
varkenshaasje met 

broccoli en gebakken 
champignons 

Gratin dauphinois 
 

Dessert 
Weekmenu  

Soep - pasta met scampi 

‘Afspanning’ 
en currysaus - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 19 december tot 25 december 

maandag 19/12 dinsdag 20/12 woensdag 21/12 donderdag 22/12 vrijdag 23/12 zaterdag 24/12 zondag 25/12 

Kervelsoep 
 

Goulash met 
wintergroenten 

Rijst met 
groentemengeling 

 
Dessert 

Knolselder-
pastinaaksoep 

 
Kalkoenfilet met 
veenbessensaus 

Witloof met appel en 
walnoten 

Frieten 
 

Dessert 

Tomatensoep 
 

Soepvlees in 
mosterdsaus 

Gebraiseerde wortelen 
Bouillonaardappelen 

 
Dessert 

Waterkerssoep 
 

Gebakken worst met 
mosterdsaus 

Hutsepot 
 

Dessert 

Wortelsoep 
 

Kabeljauw in kaassaus 
Spinazie met ui en look 

Puree 
 

Dessert 

Groentesoep 
 

Kalkoenpavé in 
druivensaus 

Perziken 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - quiche met spek en prei, winterslaatje met noten - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 26 december tot 1 januari 

maandag 26/12 dinsdag 27/12 woensdag 28/12 donderdag 29/12 vrijdag 30/12 zaterdag 31/12 zondag 01/01 

Tomaat-paprikasoep 
 

Kalfsblanquette met 
wortelblokjes 

Gebakken forestière 
Pasta met pesto 

 
Dessert 

Pompoen-wortelsoep 
 

Kippenbil met oude 
geuze 

Kropsla met ei en 
mayonaise 

Frieten 
 

Dessert 

Groenekoolsoep 
 

Gehaktbroodje met 
jagersaus 

Gebakken schorseneren 
met citroen 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Bloemkool-seldersoep 
 

Witloof in hesp 
Puree 
 

Dessert 
 

Witloofsoep met kaas 
 

Zalm in saffraan en 
currysaus 

Pastinaakpuree 
 

Dessert 

Preisoep 
 

Varkensstoofvlees met 
pruimen 

Appelmoes 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Gelukkig 
 

2017 
Weekmenu ‘Afspanning’ 

Soep - gehaktschotel met prei - dessert 

FIJNE 
KERST 
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