
MENU’S  
DE SCHAKEL 

MEI/JUNI 

Maandag 29 april : Bloemkoolsoep, lenteburger, erwtjes, aardappelen, fruit 

Dinsdag 30 april: Pompoensoep,  kippenlapje, ananas, rijst, duo choco/vanille pudding 

Woensdag 1 mei: LDC gesloten 

Donderdag 2 mei: Champignonsoep, gehaktballetjes in tomatensaus, groene boontjes, puree, ijsje 

Vrijdag 3 mei: Wortelsoep, gebakken zalm met bearnaisesaus, rode bietjes, aardbeien mousse 

Maandag 6 mei: Preisoep, kippegyros, ananas, rijst, fruit 

Dinsdag 7 mei: Parmentiersoep, boomstammetje, witte bonen in tomatensaus, puree,  
duo choco/vanille pudding 

Woensdag 8 mei: Courgettesoep, varkenshaasje Blackwell, gemengde salade, frietjes, koek 

Donderdag 9 mei : Champignonsoep, gehaktballetjes in tomatensaus, groene boontjes, ijsje 

Vrijdag 10 mei: Wortelsoep, gebakken zalm, dillesaus, juliennegroentjes, aardbeien mousse 

Maandag 13 mei : Groentesoep, Ardeens lapje,  schorseneren, gebakken aardappelen, fruit 

Dinsdag 14 mei : Wortelsoep, kippenoesters met currysaus, abrikozen, puree, chocolade pudding 

Woensdag 15 mei: Seldersoep, stoofvlees met rodenbachsaus, tomatensalade, frietjes, koek 

Donderdag 16 mei: Venkelsoep, kip cordon bleu, boterbonen, aardappelen, ijsje 

Vrijdag 17 mei: Themamenu 

Maandag 20 mei: Wortelsoep, varkensgyros, worteltjes, aardappelen, fruit 

Dinsdag 21 mei: Waterkerssoep, kalkoenvleesbroodje, erwtjes, puree, chocolade pudding 

Woensdag 22 mei: Minestrone, kalfsblanket, gemengde salade, frietjes, koek 

Donderdag 23 mei: Aspergeroomsoep, kalkoenballetjes, appelmoes,  aardappelen, ijsje 

Vrijdag 24 mei: Tomatensoep met balletjes,  pangasius gratino, broccolistoemp, citroen mousse 

Maandag  27 mei: Champignonsoep, varkensmedaillon, Vlaamse mix, aardappelen, fruit 

Dinsdag 28 mei :Bloemkoolsoep, kalkoennootje, koude boontjes, puree, flan caramel  

Woensdag 29 mei:Preisoep, kippenbil in de oven, tomaten salade, frietjes, koek 

Donderdag 30 mei : LDC gesloten 

Vrijdag 31 mei:  : Groentesoep, fishstick, tartaar, veldsla en witloof, puree, chocolade mousse  

Maandag 3 juni :Pastinaaksoep, kip , juliennengroentjes,  aardappelen, fruit 

Dinsdag 4 juni: Gevogeltesoep, crepinette, appelmoes, puree, chocolade pudding 

Woensdag 5 juni : Kervelsoep, steak met pepersaus, ijsbergsla, frietjes, koek 

Donderdag 6 juni: Aspergesoep, lamsstoofpotje, worteltjes, gebakken aardappelen, ijsje 

Vrijdag 7 juni: Tomatensoep, koolvis met citroensaus, groentemix,  puree, straciatella mousse 

Maandag 10 juni : LDC gesloten 

Dinsdag 11 juni: Wortelsoep, gehaktballetjes in tomatensaus , erwtjes,  puree , vanille pudding 

Woensdag 12 juni : Paprikasoep, vol au vent, rauwkostsalade, frietjes, koek 

Donderdag 13 juni: Zomerse groentesoep, kalkoenvleesbroodje, broccoli, aardappelen , ijsje 

Vrijdag 14 juni: Seldersoep, koude schotel met vis, aardappelsalade, chocolade mousse 

Maandag 17 juni: Juliennesoep, kippenfilet met currysaus, aardappelen, fruit 

Dinsdag 18 juni :Preisoep, kalfsblanket, worteltjes, caramel pudding 

Woensdag 19 juni: Bloemkoolsoep, varkenshaasje, tomatensalade, frietjes, koek 

Donderdag 20 juni : Komkommersoep, worst, koude broccoli, aardappelen, ijsje 

Vrijdag 21 juni: Paprikasoep, kabeljauw, gestoofde prei , puree , aardbeien mousse 

Maandag 22 juni: Witloofsoep, Gentse waterzooi, aardappelen, fruit 

Dinsdag 23 juni : Aspergesoep, filetkotelet, boterboontjes, puree,  liegiose dessertje 

Woensdag 24 juni: Broccolisoep, stoofvlees met Rodenbachsaus, gemengde salade, frietjes, koek 

Donderdag 27 juni: Uiensoep, kalkoengebraad, ananas, rijst, ijsje 

Vrijdag 28 juni: Minestrone, zalmhaasje, Provencaalse groentesaus, puree, vanille mousse 
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