
Verantwoordelijke uitgever: Patrick Everaert, Azalealaan 4 , 9100 Sint-Niklaas                           

 

   
  Middagmaal 
maandag andijviesoep 

04-03 kip krokant 

  witte kool in béchamelsaus 

  gekookte aardappelen 

  yoghurt 

dinsdag  pompoensoep 

05-03 kalkoenfilet 

  currysaus 

  ananas 

  rijst 

  pralinépudding 

woensdag  kippensoep 

06-03 crepinette 

  andijvie in roomsaus 

  puree 

  vers fruit 

donderdag preisoep 

07-03 kippebil 

  witloofsla met erwtjes 

  frietjes 

  vanillepudding met koekje 

vrijdag botermelkpap 

08-03 gepocheerde vis 

 

véloutésaus 

  courgettepuree 

  koekje 

 

De maaltijd wordt steeds opgediend vanaf 12u.  

Aanschuiven kan tussen 12 en 12.30 uur. 

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

03/778 58 07 (betaling via factuur) of  rechtstreeks aan  de balie (betaling via 

factuur of bancontact). 

Openingsuren balie : elke weekdag van 08u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00. 

Gesloten op vrijdagnamiddag. 

  

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden 

    



Verantwoordelijke uitgever: Patrick Everaert, Azalealaan 4 , 9100 Sint-Niklaas                           

  Middagmaal 
maandag champignonsoep 

11-03 blinde vink 

  rode kool 

  gekookte aardappelen 

  yoghurt 

dinsdag  bloemkoolsoep 

12-03 gekookte vis 

  gevulde Bretoense saus 

  puree 

  caramelpudding 

woensdag  komkommersoep 

13-03 spaghetti 

  bolognaise 

  vers fruit 

donderdag pastinaaksoep 

14-03 kippetournedos 

  perzik 

  gebakken aardappelen 

  riz condé 

vrijdag botermelkpap 

15-03 gepocheerde vis 

  saffraansaus 

  broccolipuree 

  koekje 

 

De maaltijd wordt steeds opgediend vanaf 12u.  

Aanschuiven kan tussen 12 en 12.30 uur. 

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

03/778 58 07 (betaling via factuur) of  rechtstreeks aan  de balie (betaling via 

factuur of bancontact). 

Openingsuren balie : elke weekdag van 08u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00. 

Gesloten op vrijdagnamiddag. 

  

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden 

  



Verantwoordelijke uitgever: Patrick Everaert, Azalealaan 4 , 9100 Sint-Niklaas                           

 

  
  Middagmaal 
maandag preisoep 

18-3 lamsburger 

  knolselder met witte saus 

  gekookte aardappelen 

  yoghurt 

dinsdag  8-groentenweeldesoep 

19-3 kalkoentournedos 

  broccoli 

  puree 

  oma's babeluttepudding 

woensdag  seldersoep 

20-3 ovenschotel met gehakt 

  en wortel en raap en courgette 

  en puree 

  vers fruit 

donderdag courgettesoep 

21-3 kippebil 

  sla met kerstomaat 

  frietjes 

  mokkapudding 

vrijdag botermelkpap 

22-3 gepocheerde vis 

  Hollandse saus 
  courgettepuree 
  koekje 

 

De maaltijd wordt steeds opgediend vanaf 12u.  

Aanschuiven kan tussen 12 en 12.30 uur. 

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

03/778 58 07 (betaling via factuur) of  rechtstreeks aan  de balie (betaling via 

factuur of bancontact). 

Openingsuren balie : elke weekdag van 08u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 

16u00. Gesloten op vrijdagnamiddag. 

  

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden 
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   Middagmaal 

maandag broccolisoep 

25-3 krokante kipfilet 

  erwtjes 

  gekookte aardappelen 

  yoghurt 

dinsdag  wortelsoep 

26-3 gepocheerde vis 

  visvélouté met fijne groenten 

                          spinazie 

  puree 

  tarte tatin pudding 

woensdag  knolseldersoep 

27-3 spaghetti 

  bolognaise 

  vers fruit 

donderdag tomatensoep 

28-3 varkenshaasje met dragonsaus 

  witloofsalade 

  gebakken aardappelen 

  gele griesmeelpudding 

vrijdag botermelkpap 

29-3 gebakken vis  

  tartaarsaus 

  knolselderpuree 

  koekje 

  De maaltijd wordt steeds opgediend vanaf 12u.  

Aanschuiven kan tussen 12 en 12.30 uur. 

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

03/778 58 07 (betaling via factuur) of  rechtstreeks aan  de balie (betaling via 

factuur of bancontact). 

Openingsuren balie : elke weekdag van 08u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00. 

Gesloten op vrijdagnamiddag. 

  

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden  
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    Middagmaal 
maandag champignonsoep 

1-4 varkensreepjes 

  venkel in witte saus 

  puree 

  yoghurt 

dinsdag  bloemkoolsoep 

2-4 rundsworst 

  spinazie 

  gekookte aardappelen 

  speculoospudding 

woensdag  groentesoep 

3-4 macaroni met hesp 

  en bloemkool 

  kaassaus 

  vers fruit 

donderdag wortel-venkelsoep 

4-4 

balletjes in Luikse saus 

fijne boontjes 

 

aardappelblokjes 

 

caramelpudding 

vrijdag kippensoep 

5-4 

gepocheerde vis 

citrus-botersaus 

 

wortelpuree 

 

koekje 

 De maaltijd wordt steeds opgediend vanaf 12u.  

Aanschuiven kan tussen 12 en 12.30 uur. 

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

03/778 58 07 (betaling via factuur) of  rechtstreeks aan  de balie (betaling via  

factuur of bancontact). 

Openingsuren balie : elke weekdag van 08u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00. 

Gesloten op vrijdagnamiddag. 

  

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden 
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  Middagmaal 
maandag pastinaaksoep 

8-4 
kalkoennootje met kruiden 

andijvie met witte saus 

  geglaceerde aardappelen 

  yoghurt 

dinsdag  kippe-currysoep 

9-4 gepocheerde vis met kaassaus 

  stoofprei 

  puree 

  liégois mokka 

woensdag  witloofsoep 

10-4 braadworst 

  appelmoes 

  gekookte aardappelen 

  vers fruit 

donderdag wortel-knolseldersoep 

11-4                                                 stoverij 
  Schelperwten 
  gebakken aardappelen 
  messinapudding 

vrijdag botermelkpap 

12-4 gebakken vis met spinazie 
  bearnaisesaus 
  pastinaakpuree 
  koekje 

  De maaltijd wordt steeds opgediend vanaf 12u.  

Aanschuiven kan tussen 12 en 12.30 uur. 

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

03/778 58 07 (betaling via factuur) of  rechtstreeks aan  de balie (betaling via  

factuur of bancontact). 

Openingsuren balie : elke weekdag van 08u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00.  

Gesloten op vrijdagnamiddag. 

  

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden 
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  Middagmaal 
maandag courgettesoep 

15-4 pasta 

  bolognaise 

  yoghurt 

dinsdag  pompoensoep 

16-4 hamburger 

  gestoofd witloof 

  puree 

  crème renversée 

woensdag  komkommerroomsoep 

17-4 Steak met pepersaus 

  Sla met tomaat vinaigrette 

  Frietjes 

  Paasdessert 

donderdag bloemkoolsoep 

18-4 

Vleesbrood 

bruine jus met kaneel en rozemarijn 

  Broccoli 
  Puree 
  chocoladepudding 

vrijdag botermelkpap 

19-4 gepocheerde vis 

  saffraansaus 
  spinaziepuree 
  koekje 

  De maaltijd wordt steeds opgediend vanaf 12u.  

Aanschuiven kan tussen 12 en 12.30 uur. 

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

03/778 58 07 (betaling via factuur) of  rechtstreeks aan  de balie (betaling via  

factuur of bancontact). 

Openingsuren balie : elke weekdag van 08u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00.  

Gesloten op vrijdagnamiddag. 

  

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden  
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    Middagmaal 
maandag Tomatensoep met balletjes 

22-4 uitgebeende kippebout 

Paasmaandag snijbonen 

  Gegratineerde puree 

  Rabarbergebak 

dinsdag  tomatensoep met balletjes 

23-4 gepocheerde vis met fijne véloutésaus 

  broccoli 

  puree 

  vanilleflan 

woensdag  witloofsoep 

24-4 vol-au-vent 

  tomaat vinaigrette 

  frietjes 

  vers fruit 

donderdag kippensoep 

25-4 varkensreepjes met currysaus 
  ananas 
  rijst 
  riz condé 

vrijdag champignonsoep 

26-4 gebakken visvormpjes 
  vierkruidensaus 
  pompoenpuree 
  koekje 

  De maaltijd wordt steeds opgediend vanaf 12u.  

Aanschuiven kan tussen 12 en 12.30 uur. 

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

03/778 58 07 (betaling via factuur) of  rechtstreeks aan  de balie (betaling via  

factuur of bancontact). 

Openingsuren balie : elke weekdag van 08u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00.  

Gesloten op vrijdagnamiddag. 

  

Informatie in verband met allergenen kan opgevraagd worden 


