
  
 

Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem 
 056 43 20 80 

 hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 29 mei tot 4 juni 

maandag 29/05 dinsdag 30/05 woensdag 31/05 donderdag 01/06 vrijdag 02/06 zaterdag 03/06 zondag 04/06 

Knolseldersoep 
 

Kalkoengebraad met 
pepersaus 

Lentegroentjes en 
champignons 

Natuuraardappelen 
 

Dessert 

Groentesoep 
 

Kippengyros 
Zomers slaatje 

Frieten 
 

Dessert 

Paprikasoep 
 

Lentegebraad met 
mosterdsaus 

Gestoofde wortelen 
Natuuraardappelen 

 
Dessert 

Prei-seldersoep 
 

Cordon bleu met 
vleesjus 

Andijvie in witte saus 
Natuuraardappelen 

 
Dessert 

Champignonsoep 
 

Visplankje met ananas 
en kaas 

Wokgroentjes 
Vissaus met zeevruchten 

Kruidenpuree 
 

Dessert 

Tomatensoep 
 

Braadworst met bruine 
saus 

Erwtjes in de ajuinsaus 
Natuuraardappelen 

 
Dessert 

Aspergeroomsoep 
 

Opgevulde kipfilet met 
kruidensaus 

Gegratineerde 
bloemkool 

Duchesseaardappelen 
 

Dessert 
Weekmenu ‘Afspanning’ 

Soep - koude gerookte visschotel - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 5 juni tot 11 juni 

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

Wortelsoep met gember 
 

Kalkoenpavé 
Sausje met sjalotjes 
Gegrilde groenten 
Aardappelwedges 

 
Dessert  

Paprikasoep met boursin 
 

Kippenbil met 
bearnaisesaus 
Witloofslaatje 

Frietjes 
 

Dessert 

Rundsbouillon met 
kervel 
 

Gehaktbal in 
tomatensaus met 

champignons 
Bieslookpuree 

 
Dessert 

Slasoep met kipballetjes 
 

Mosterdgebraad 
Tomatensla met 

pijpajuintjes 
Gebakken aardappelen 

met spek 
 

Dessert 

Tomaat-venkelsoep 
 

Gebakken hoki meuniere 
met kappersaus 

Broccoli 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Witloofsoep 
 

Kippengyros 
Gebakken champignons 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Bloemkoolsoep met 
saffraan 
 

Gesmoord varkenshaasje 
Pepersaus 
Gestoofde 

prinsessenboontjes 
Aardappelbolletjes 

 
Dessert Weekmenu ‘Afspanning’ 

Soep - koude vleesschotel - dessert 

 
  

MENU MAAND JUNI 

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 juni tot 18 juni 

maandag 12/06 dinsdag 13/06 woensdag 14/06 donderdag 15/06 vrijdag 16/06 zaterdag 17/06 zondag 18/06 

Kervelroomsoep 
 

Braadworst met 
graantjesmosterdsaus 

Wortelstampot 
 

Dessert  

Knolseldersoep met 
waterkers 
 

Hongaarse goulash 
Lenteslaatje 

Frieten 
 

Dessert 

Pastinaaksoep met 
gember en appel 

 
Kipfilet met zoetzure 

saus 
Wokgroenten 

Rijst 
 

Dessert 

Komkommersoep 
 

Koude schotel 
 

Dessert 

Portugese soep 
 

Koolvishaasje met 
blanke botersaus 

Gestoofde prei 
Puree 
 

Dessert 

Cressonsoep 
 

Cordon bleu demi-glace 
Bloemkool in witte saus 
Gekookte aardappelen 

 
Dessert 

Tomatensoep met 
balletjes 
 

Konijnenragout op 
grootmoeders wijze met 

champignons en 
zilveruitjes 
Kroketten 
 

Dessert Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep – balletjes in tomatensaus met champignons en puree - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 19 juni tot 25 juni 

maandag 19/06 dinsdag 20/06 woensdag 21/06 donderdag 22/06 vrijdag 23/06 zaterdag 24/06 zondag 25/06 

Venkelsoep met paprika 
 

Kippenoester met bruine 
saus 

Gestoofde bladspinazie 
Aardappelen 
 

Dessert  

Broccoli-preisoep 
 

Gentse stoverij 
Gemengde sla 

Frieten 
 

Dessert 

BARBECUE 
 

 

Tuinkersvelouté 
 

Kalkoenlapje met 
choronsaus 

Koude groentjes 
Aardappelen 
 

Dessert 

Seldersoep 
 

Fishstick met tartaarsaus 
Witloofsla met radijsjes 

en peterselie 
Puree 
 

Dessert 

Rundsbouillon met 
kervel 
 

Gemarineerde kipfilet 
met currysaus 

Chinese groenten 
Rijst 
 

Dessert 

 
 

omwille van de 
OPENDEURDAG 

Weekmenu 
Soep – quiche met zalm en prei 

‘Afspanning’ 
en fris slaatje - dessert 

 

Dagmenu ‘Afspanning’ week van 26 juni tot 2 juli 

maandag 26/06 dinsdag 27/06 woensdag 28/06 donderdag 29/06 vrijdag 30/06 zaterdag 01/07 zondag 02/07 

Parmentiersoep met 
pesto 
 

Kalfschipolata met 
ajuinsaus 

Gestoofde erwtjes 
Aardappelen 
 

Dessert  

Bospaddenstoelensoep 
 

Kipsaté met tomaten-
basilicumsaus 

Komkommersla 
Frieten 
 

Dessert 

Spinaziesoep met 
philadelphia 
 

Kalkoenpavé met sausje 
met bruin bier 

Gestoofde wortelen 
Aardappelen 
 

Dessert 

Witloofsoep met 
peterselie 
 

Gehaktschotel met prei 
en schijfjes aardappelen 

met kaassaus 
 

Dessert 

Slasoep met balletjes 
 

Gebakken zalmfilet met 
kappertjessaus 

Broccoli 
Puree 
 

Dessert 

Wortelsoep met gember 
 

Waterzooi van kip 
Aardappelen 
 

Dessert 

Minestronesoep 
 

Rundstong in madera 
met champignons 

Cresson 
Kroketjes 
 

Dessert 

Weekmenu ‘Afspanning’ 
Soep – croque monsieur met slaatje - dessert 
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