
  
 

Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem 
 056 43 20 80 

 hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 1 januari tot 7 januari 

maandag 01/01 dinsdag 02/01 woensdag 03/01 donderdag 04/01 vrijdag 05/01 zaterdag 06/01 zondag 07/01 

 

Bloemkoolsoep 
 

Stoofvlees 
IJsbergsalade en 

worteltjes 
Frieten of puree 

 
Dessert 

Selderroomsoep 
 

Kalkoenlapje met 
graanmosterdsaus 

Pompoenpuree 
 

Dessert 

Wortelsoep 
 

Hutsepot 
Worst met ajuinsaus 

 
Dessert 

Groentebouillon 
 

Zalm gratino met 
Nantuasaus 

Gestoofde venkel 
met Pernod 

Puree met tuinkruiden 
 

Dessert 

Preisoep 
 

Gehakt in een jasje 
van savooiblad 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Boursinsoep 
 

Rosbief 
Worteltjes en erwten 

Pommes duchesse 
 

Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - lasagne van zalm en witvis - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 8 januari tot 14 januari 

maandag 08/01 dinsdag 09/01 woensdag 10/01 donderdag 11/01 vrijdag 12/01 zaterdag 13/01 zondag 14/01 

Zuringsoep 
 

Ardeens gebraad 
Romanescomix 

Gekookt aardappelen 
 

Dessert 

Knolselder-pastinaaksoep 
 

Kipfilet in rode wijn 
Fris slaatje 

Frieten of puree 
 

Dessert 

Groentesoep 
 

Vogelnestje 
Tomatensaus met 

champignons 
Aardappelpuree 

 
Dessert 

Waterkerssoep 
 

Konijnenragout op 
grootmoeders wijze 

Appelmoes 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Broccolisoep 
 

Gegratineerde witvis 
met mozzarella 

Spinazie in bechamelsaus 
Puree 
 

Dessert 

Linzensoep 
 

Kalkoenfilet met honing 
tijmsaus 

Gebraiseerd witloof 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Kerriesoep 
 

Varkenshaasje met 
spek en boursin 
Suikerboontjes 

Rösti 
 

Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - ovenschotel met prei en gehakt - dessert 

  

MENU MAAND JANUARI 

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 15 januari tot 21 januari 

maandag 15/01 dinsdag 16/01 woensdag 17/01 donderdag 18/01 vrijdag 19/01 zaterdag 20/01 zondag 21/01 

Portugese bouillonsoep 
 

Gehaktbroodje 
Rodekool met appeltjes 

Natuuraardappelen 
 

Dessert 

Erwtensoep met korstjes 
 

Kippenbil met groene 
pepersaus 

Witloofslaatje met 
appel en rozijn 

Frieten of puree 
 

Dessert 

Preisoep 
 

Lamsragout met 
graanmosterdsaus 

Gestoofde 
boterboontjes met 

verse ui 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Ajuinsoep 
 

Hamrolletjes met witloof 
in kaassaus 

Aardappelpuree 
 

Dessert 

Savooisoep met spekjes 
 

Gepaneerde scholfilet 
dugléré 

Romanesco 
Aardappelpuree 

 
Dessert 

Courgettesoep 
 

Slavink met portosausje 
Wortelen en erwten 
Natuuraardappelen 

 
Dessert 

Aspergesoep 
 

Gemarineerd kalfslapje 
met balsamico-saliesaus 

Gestoofde butternut 
Kroketten 
 

Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - kabeljauwhaasje in vissaus met wortelpuree - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 22 januari tot 28 januari 

maandag 22/01 dinsdag 23/01 woensdag 24/01 donderdag 25/01 vrijdag 26/01 zaterdag 27/01 zondag 28/01 

Tomatenroomsoep 
 

Gebraiseerde ham 
met champignons 

Gestoofde suikerboontjes 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Erwtensoep 
 

Kippengyros 
Tomatensalade met 

verse ui 
Frieten of puree 

 
Dessert 

Parmentiersoep 
 

Boomstammetje met 
demi-glace saus 
Gestoofde prei 

Aardappelpuree 
 

Dessert 

Bloemkoolsoep 
 

Hutsepot 
Worst met ajuinsaus 

 
Dessert 

Rapensoep 
 

Gebakken zalm met 
witte wijnsaus 

Andijviestoemp 
 

Dessert 

Minestrone 
 

Kipfilet 
Snijboontjes met ui 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Agnèssorelsoep 
 

Konijnenbil met pruimen 
Appelcompote met 

rozijnen 
Gebakken krieltjes 

 
Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - hamrolletjes met witloof en puree - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 29 januari tot 4 februari 

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

Kervelsoep 
 

Kalkoenstoofvlees 
Gestoofde Parijse 

worteltjes 
 

Dessert 

Pastinaak-seldersoep 
 

Gentse waterzooi met 
fijne groentjes 

Frieten of puree 
 

Dessert 

Kerrie crèmesoep 
 

Paprika schnitzel 
Wittekool met 
bechamelsaus 

Gekookte aardappelen 
 

Dessert 

Tomaten-courgettesoep 
 

Gehaktschotel met prei 
 

Dessert 

Bloemkoolsoep 
 

Gebakken koolvisfilet 
of ei 

Gebakken broccoli 
Karnemelkstovers 

 
Dessert 

Winterse soep 
 

Varkenswangetjes in 
bruin bier 

Appelmoes 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Knolseldersoep met 
witbier en kaas 

 
Kortrijkse bil met 

dragonsaus 
Gestoofde worteltjes 

met tijm en ui 
Kroketjes 
 

Dessert Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep - lasagne bolognese - dessert 


