
MENU’S LDC DE SCHAKEL 

Maandag 4 maart: Paprikasoep, Gentse Waterzooi, aardappelen, fruit 

Dinsdag 5 maart: Minestrone, kaasburger, bloemkool, puree, vanille pudding 

Woensdag 6 maart: Broccolisoep, vispannetje, gemengde salade, frietjes, koek 

Donderdag 7 maart: Erwtensoep, kalfsblanket, jonge worteltjes, puree, ijsje 

Vrijdag 8 maart: Pompoensoep, duo van tongrol/zalm , preistoemp, chocolademousse 

Maandag 11 maart: Preisoep, kalkoenschnitzel, erwtjes, aardappelen, fruit 

Dinsdag 12 maart: Ardeens gebraad, schorseneren , puree, duo choco/vanille pudding 

Woensdag 13 maart: Aspergesoep, coq au vin, rauwkostsalade, frietjes, koek 

Donderdag 14 maart: Seldersoep, lamsstoofpotje, wortelen, gebakken aardappelen, ijsje 

Vrijdag 15 maart: Venkelsoep, pangasius gratino, broccoli, kruidenpuree, mokka mousse 

Maandag  18 maart: Champignonsoep, cordon bleu, appelmoes, peterselie aardappelen, fruit 

Dinsdag 19 maart: Bloemkoolsoep, gehaktbrood, rode kool, aardappelen, vanille pudding 

Woensdag 20 maart: Paprikasoep, stoofvlees , rauwkostsalade, frietjes, koek 

Donderdag 21 maart: Witloofsoep, hutsepot, worst, ijsje 

Vrijdag 22 maart: Themamenu 

Maandag 25 maart: Paprikasoep, kalkoensteak, rokokomix, aardappelen, fruit 

Dinsdag 26 maart: Minestrone, vogelnestje in tomatensaus, champignons, puree, flan caramel 

Woensdag 27 maart Broccolisoep, gemarineerd varkenshaasje, tomatensalade, frietjes, koek 

Donderdag 28 maart: Erwtensoep, spieringkotelet, knolselder , gebakken aardappelen, ijsje 

 Vrijdag 29 maart: Aspergesoep, gebakken koolvis & hollandaisesaus, preistoemp, citroen mousse 

Maandag  1 april: Preisoep, Gentse waterzooi, wilde rijst, fruit 

Dinsdag 2 april: Wortelsoep, rundsbruger, erwtjes, puree, duo choco/vanille pudding 

Woensdag 3 april: Italiaanse soep, kalfsblanket, gemengde salade, frietjes, koek 

Donderdag 4 april: Bloemkoolsoep, vleesbrood, rode kool, aardappelen, ijsje 

Vrijdag 5 april: Wortelsoep, zalmsteak gratino, warme tomaat, puree, pana cotta  

Maandag 8 april Preisoep, kippenoesters, appelmoes, aardappelen, fruit 

Dinsdag 9 april: Bloemkoolsoep, Zwitserse ovenschotel, flan 

Woensdag  10 april: Pompoensoep, vol au vent met koekje, rauwkostsalade, frietjes, koek 

Donderdag 11 april: Broccolisoep, Ardeens gebraad, jonge worteltjes, rijst, ijsje 

Vrijdag 12 april: Tomatensoep, fishstick met tartaar, spinazie, puree, mokkamousse 

Maandag 15 april: Gevogeltesoep, crepinette, groene kool met spek, gebakken aardappelen, fruit 

Dinsdag 16 april: Pastinaaksoep, kippenrollade met philadelphia, erwtjes, puree , fruit 

Woensdag 17 april: Kervelsoep, coq au vin, knolseldersalade, ananas, koek 



Donderdag 18 april: Aspergesoep, hamrolletjes met witloof, kaassaus, puree, ijsje 

Vrijdag 19 april: Themamenu 

Maandag 22 april: LDC gesloten 

Dinsdag 23 april: Wortelsoep, gebakken worst, appelmoes, aardappelen, chocolade pudding 

Woensdag 24 apil: Juliennesoep, Steak met pepersaus, groene boontjes, frietjes, koek 

Donderdag 25 april: Erwtensoep, Italiaanse kippenburger, gebakken bloemkool, puree, ijsje 

Vrijdag 26 april: Knolseldersoep, gebakken koolvis, spinazie , aardappelen , koffiemousse 

Maandag 29 april:Bloemkoolspeo, lentebruger, erwtjes, puree, fruit 

Dinsdag 30 april:Pompoensoep, gemarineerd kippenlapje, ananas, groeterijst, duo choco/vanille 

pudding 

  

 


