
 

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Everaert,  

Azalealaan 4 , 9100 Sint-Niklaas 

  

  Middagmaal 
maandag andijviesoep 

10/12 witte pens 

  rode kool 

  gekookte aardappelen 

  yoghurt 

dinsdag  pompoensoep 

11/12 kalkoenfilet 

  currysaus 

  ananas 

  

rijst 

pralinépudding 

woensdag  kippensoep 

12/12 crepinette 

  andijvie in roomsaus 

  puree 

  vers fruit 

Donderdag preisoep 

13/12 kippebil 

  witloofsla met erwtjes 
  friet 
  vanillepudding met koekje 

Vrijdag botermelkpap 

14/12 gepocheerde vis 
  véloutésaus 
  courgettepuree 
  koekje 

 

 

De maaltijd wordt steeds opgediend om 12u. 

Indien u wenst mee te eten, kan u reserveren via 03 778 58 00 of 03 778 58 07 

of via de balie. 

Openingsuren balie : elke weekdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 

uur. Gesloten op vrijdagnamiddag. 
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Azalealaan 4 , 9100 Sint-Niklaas 

 

  Middagmaal 
maandag parmentiersoep 

17/12 blinde vink 

  witte kool met béchamelsaus 

  gekookte aardappelen 

  yoghurt 

dinsdag  tomatenroomsoep met balletjes 

18/12 wildragout 

  gebakken witloof 

Kerstfeest amandelbolletjes 

  kerstgebak 

woensdag  komkommersoep 

19/12 kippetournedos 

  perzik 

  gekookte aardappelen 

  vers fruit 

Donderdag pastinaaksoep 

20/12 spaghetti 

  bolognaise 
  flan rijstdessert 
   
Vrijdag botermelkpap 

21/12 gebakken vis 
  béarnaisesaus 
  knolselderpuree 
  koekje 

 

 

De maaltijd wordt steeds opgediend om 12 uur.  

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden. 
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Azalealaan 4 , 9100 Sint-Niklaas 

Indien u wenst mee te eten, kan u reserveren via 03778 58 00 of 03778 58 07 

of via de balie. 

Openingsuren balie: elke weekdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 

uur. Gesloten op vrijdagnamiddag. 
 

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Middagmaal 
maandag bospaddenstoelensoep 

24/12 kalkoengalantine 

  grand veneursaus 

Kerstavond boontjes met spek 

  

geglaceerde aardappelen 

yoghurt 

dinsdag  fluweelzacht butternutcrèmesoep 

25/12 konijn 

Kerstdag appelmoes met kaneel en rozemarijn 

 Prettig Kerstfeest kroketten 

  Kerstgebak  

woensdag  tomatensoep 

26/12 kipfilet 

  wortelen 

  gekookte aardappelen 

  vers fruit 

Donderdag courgettesoep 

27/12 hamburger 

  rode biet met appel 
  puree 
  flan vanille 
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Vrijdag 8-groentenweeldesoep 

28/12 gepocheerde vis 
  saffraansaus 
  broccolipuree 
  koekje 

 

 

De maaltijd wordt steeds opgediend om 12 uur. 

 

Indien u wenst mee te eten, kan u reserveren via 03 778 58 00 of 03 778 58 

07 of via de balie. 

Openingsuren balie: elke weekdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 

uur. Gesloten op vrijdagnamiddag. 
 

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden. 

 

 

  
 

  

  Middagmaal 
maandag kreeftensoep 

31/12 gevuld kalkoengebraad 

  portosaus 

Oudejaarsavond savooi-stoemp met spek 

  yoghurt 

dinsdag  witloofroomsoep met kruidenkaas 

01/01 zalmfilet 

Nieuwjaar 

brunoise groenten 

mousselinesaus met garnalen 

Beste wensen 

voor 2019 ! 

duchesse-aardappeltjes 

Nieuwjaarsgebak 

woensdag  kippensoep 

02/01 kalkoenpavé 

  fijne boontjes 

  gekookte aardappelen 
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  vers fruit 

Donderdag broccolisoep 

03/01 balletjes 

  knolselder met witte saus 
  puree 
  Liègois mokka 

Vrijdag botermelkpap 

04/01 gepocheerde vis 
  mosterdsaus 
  spinaziepuree 
  koekje 

 

 

De maaltijd wordt steeds opgediend om 12 uur. 

 

Indien u wenst mee te eten, kan u reserveren via 03 778 58 00 of 03 778 58 

07 of via de balie. 

Openingsuren balie: elke weekdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 

uur. Gesloten op vrijdagnamiddag. 
 

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden. 

 

 

  
 

   Middagmaal 
maandag erwtensoep 

07/01 rundsreepjes 

  schorseneren met béchamelsaus 

  gekookte aardappelen 

  yoghurt 

dinsdag  pompoensoep 

08/01 kalkoentournedos 

  wortelschijfjes 

  puree 

  chocoladepudding 
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woensdag  pastinaaksoep 

09/01 macaroni 

  met hesp, prei en kaassaus 

  vers fruit 

Donderdag courgettesoep 

10/01 kippebil 

  witloofsla 
  aardappelschijfjes 
  vanillepudding 

Vrijdag botermelkpap 

11/01 gebakken vis 
  tartaarsaus 
  pompoenpuree 
  koekje 

 

 

De maaltijd wordt steeds opgediend om 12 uur. 

 

Indien u wenst mee te eten, kan u reserveren via 03778 58 00 of 03778 58 07 

of via de balie. 

Openingsuren balie: elke weekdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 

uur. Gesloten op vrijdagnamiddag. 
 

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden. 

 

 

  
 

 

 

  Middagmaal 
maandag broccolisoep 

14/01 gepaneerde kipfilet met Philadelphia 

Verloren spruiten 

maandag gekookte aardappelen 

  yoghurt 

dinsdag  knolseldersoep 
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15/01 gekookte vis met manonsaus 

  stoofprei 

  

puree 

rozijnenpudding 

woensdag  komkommersoep 

16/01 spaghetti 

  bolognaise 

  vers fruit 

Donderdag bloemkoolsoep 

17/01 stoverij 

  appelmoes 
  aardappelblokjes 
  gele griesmeelpudding 

Vrijdag kervelsoep 

18/01 gepocheerde vis 
  citrus-boter-saus 
  pastinaakpuree 
  koekje 

 

 

De maaltijd wordt steeds opgediend om 12 uur. 

 

Indien u wenst mee te eten, kan u reserveren via 03 778 58 00 of 03 778 58 

07 of via de balie. 

Openingsuren balie: elke weekdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 

uur. Gesloten op vrijdagnamiddag. 
 

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden. 

 

 

  
 


