
  
 

Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem 
 056 43 20 80 

 hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 3 november tot 9 november 

maandag 03/11 dinsdag 04/11 woensdag 05/11 donderdag 06/11 vrijdag 07/11 zaterdag 08/11 zondag 09/11 

Pompoensoep 
 

Varkensstoofvlees 
Gestoofde 

rusticawortelen 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Preisoep 
 

Kippenstoofpotje 
Gemengde sla met 

wortel en komkommer 
Frieten of puree 

 
Dessert 

Groentesoep 
 

Cordon blue met 
demi-glacesaus 

Gebakken bloemkool 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Tomatensoep 
 

Gebakken worst met 
mosterdsaus 

Hutsepot met spruitjes 
 

Dessert 

Venkelsoep 
 

Gepaneerde pladijsfilet 
met bearnaisesaus 

Pestopuree 
 

Dessert 

Bloemkoolsoep 
 

Vol-au-vent 
Puree 
 

Dessert 

Aspergeroomsoep 
 

Kortrijkse bil met roze 
pepersaus 

Gestoofde boontjes 
Rosties 
 

Dessert 
Weekmenu ‘Afspanning’ 

Soep - macaroni met ham en kaassaus - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 10 november tot 16 november 

maandag 10/11 dinsdag 11/11 woensdag 12/11 donderdag 13/11 vrijdag 14/11 zaterdag 15/11 zondag 16/11 

Knolselder-pastinaaksoep 
 

Kotelet op jagerswijze 
Gestoofde erwtjes 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Komkommersoep met 
kruidenkaas 
 

Eendenbil à l’orange 
Wintergroentjes 

Dauphinois aardappelen 
 

Dessert 

Courgettesoep 
 

Zwitserse schijf met bruin 
bier sausje 

Rode kool met appeltjes 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Tomaten-paprikasoep 
 

Hamrolletje met witloof 
in kaassaus 

Puree 
 

Dessert 

Kervelsoep 
 

Tongrolletjes met zalm in 
witte wijnsaus 

Spinazie in de room 
Puree met bieslook 

 
Dessert 

Champignonsoep 
 

Crepinette met 
mosterdsaus 

Gebakken spruitjes 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

 
Witloofsoep met gerookt 

spek 
 

Kalkoenlapje met 
frambozensaus 

Peertje in rode wijn 
Gebakken krieltjes 

 
Dessert Weekmenu 

‘Afspanning’ 
Weekmenu ‘Afspanning’ 

Soep - Hutsepot met gebakken worst - 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 DE SMAAK week van 17 november tot 23 november 

maandag 17/11 dinsdag 18/11 woensdag 19/11 donderdag 20/11 vrijdag 21/11 zaterdag 22/11 zondag 23/11 
Verse waterkerssoep 

 
Kalfsblanket met 
champignons en 

zilveruitjes 
Gestoofde wortelen met 

peterselie 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Biologische wortelsoep 
 

Kalkoenfilet met rode 
wijnsaus 

Kropsla met spekjes en 
korstjes 

Frieten of puree 
 

Dessert 

Warmoessoep 
 

Bouilli met mosterdsaus 
Gestoofde erwtjes 

Bouillonpuree 
 

Zelfgemaakte 
broodpudding 

VEGGIEDAG 
 

Tomatensoep 
 

Groenteovenschotel met 
quorn 
 

Dessert 

DUURZAME VIS 
 

Linzensoep 
 

Zuiderse blauwe wijting 
Preipuree 
 

Soya yoghurt 

Kerrie-cremesoep 
 

Gevulde courgette 
Ratatouille 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Parmentiersoep met brie 
 

Gevulde kipfilet met 
honing-mosterdsaus 

Galamix 
Kroketjes 
 

Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - vispannetje met puree - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 24 november tot 30 november 

maandag 24/11 dinsdag 25/11 woensdag 26/11 donderdag 27/11 vrijdag 28/11 zaterdag 29/11 zondag 30/11 

Broccolisoep 
 

Kalkoenstoofvlees 
Gebakken bloemkool 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Tomatenroomsoep 
 

Kippenbil met 
champignonsaus 

Koud witloof met appel 
Frieten of puree 

 
Dessert 

Groentesoep 
 

Gehaktballetjes met ei en 
champignons in 

tomatensaus 
Puree 
 

Dessert 

Ajuinsoep 
 

Schelle van de zeuge 
Hutsepot 
 

Dessert 

Groene seldersoep 
 

Vispannetje met 
juliennegroenten 

Puree 
 

Dessert 

Pompoensoep met 
tomatenblokjes 

 
Gevogeltegyros 

Ananas 
Rijst 
 

Dessert 

Witloofsoep met 
garnaaltjes 
 

Duivelsgebraad met 
roomsausje 

Gestoofde wortelen 
Wafelaardappeltjes 

 
Dessert Weekmenu ‘Afspanning’ 

Soep - hamrolletje met witloof in kaassaus en puree - dessert 

 


