Wij koken nog op ambachtelijke wijze

Speciale paasmenu
aan dezelfde prijs !!!
Aan huis geleverd tussen 10.00u en 12.45u

Dagmenu’s voor de maand April 2020
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Broccolisoep / Rundsstoofvlees, appelmoes, aardappelen / Koffiegebak.
Tomatensoep / Braadworst, bloemkool, witte saus, aardappelen /
Yoghurt met fruit.
Preiroom / Heekfilet, verse tomaat, ui, dillesaus, aardappelpuree /
Abrikozenmousse.
Preiroom / Rundsburger, provençaalse saus, aardappelen /
Abrikozenmousse.
Tomatensoep met balletjes / Kotelet, gemengde groenten, aardappelen /
Caramelpudding.
Bloemkoolsoep / Kipperagout, champignons, aardappelpuree /
Frangipanne.
Kippensoep / Cordon bleu, extra fijne erwtjes, aardappelen /
Banketbakkersroom met chocolade.
Courgettesoep / Kalfsstoofpotje, paprika, stukjes verse tomaat, aardappelen
Appeldessert.
Feestmenu’s voor Pasen. !!! Bestel tijdig !!!
-Aspergeroomsoep
-Tongrolletjes met Chorronsaus
Aardappelpuree met verse bieslook
-Paasdessert
-Aspergeroomsoep
-Kipfilet
Cognacroomsaus
champignons
groentetaartje
-Paasdessert

Paasmaandag
Deze menu kan vrijdag
meegebracht worden
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Groentesoep / Gehaktballetjes, stoofselder, tomatensaus, aardappelen /
Rabarbercompote.
Tomatenbouillon / Kalfsburger, pickelsaus, gepersilleerde worteltjes,
aardappelen / Rijstpap.
Kervelsoep met balletjes / Gebraden kip, currysaus, groentenrijst /
Vanilleroom met fruit.
Julienneroom / Gebakken scharfilet, béarnaisesaus, spinaziepuree /
Vers gebakken flan.
Julienneroom / Spaghetti bollognaise /
Vers gebakken flan.
Preisoep / Kalfs loze vink, boterboontjes, stukjes verse tomaat, aardappelen
Kriekjes.
Tomatenroom / Chipolatta, jonge worteltjes, aardappelen /
Chocolade pudding.
Curryspinaziesoep / Kipwaterzooi, groentjes, aardappelen /
Cake met chocolade.
Wortelsoep / Schnitzel, andijvie, béchamelsaus, aardappelen /
Macaronidessert.
Seldersoep met balletjes / Kabeljauwfilet, garnaalsaus, aardappelpuree
met peterselie / Compote van gemengd fruit.
Seldersoep met balletjes / Gebraad, Cross en Blackwell ,
aardappelen / Compote van gemengd fruit.
Tomatencourgettesoep / Kipfilet, flageoletsboontjes, aardappelen /
Mokkapudding.
Spinaziesoep / Osso bucco, tagliatelli met stukjes courgetten,
Pruimengebak.
Zachte paprikasoep / Witloof in hesp, kaassaus, aardappelpuree /
Griesmeel met abrikoos.
Knolseldersoep / Boomstammetje, extra fijne erwtjes, mais, aardappelen /
Banketbakkersroom, bosvruchtencoulis.

.
Graag uw aandacht voor enkele praktische zaken:
•
•
•
•

Het weekendmenu wordt steeds vrijdag meegeleverd.
Een Geschenkbon voor een gelegenheid is een nuttig geschenk.
Hoe bestellen ? Een maaltijd af- of bijbestellen steeds de dag voorheen voor 16 u. De maaltijd van maandag
uiterlijk op vrijdag voor 15 u. Schrijf uw wensen op een briefje en geef het aan uw maaltijdbedeler, vergeet
niet uw naam,straat en huisnummer te vermelden!
Wij informeren u graag over de aanwezigheid van de volgende allergenen in onze gerechten:

Bezoek onze website www.traiteurgevers.be voor productinformatie of neem contact met ons op.

