week 37 van 11 09 tem 15 09 2017
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Tomaat-komkommer (9)

Prei 9)

Pompoen (9)

Venkel (9)

Erwten (9)

Blinde vink van kip, erwtjes en
worteltjes, natuuraardappelen

Stoofpotje Puur, jonge boontjes,
gratin aardappelen

Huisgemaatke herfstburger
rauwkostbuffet en frietjes
( 1,7,9,10 ,8)

Orloffgebraad, champignons,
puree (3,7)

Kabeljauwhaasje, romanescu,
pasta (4,7,1)

Hesperolletjes met wiltoof,
bloemkoolsaus,
peterelieaardappelen (1,7)

Volkorenslierten, arrabiatasaus,
rundsgehakt (,7)

Zalm uit de oven, courgette,
spinazie en ricotta (4,7)

Rode biet, witloof, geitekaas,
sinaasappel, mosterd en
honingdressing, volkoren brood (9

Kipbillen Ras el hanout, tajine
groenten, volkoren couscous

Prijzen in Euro
Soep 1,04
Soepbroodje 0,73
Portie boter 0,73
De Grote Stove 6,24
Extra vlees 1,97
Portie frietjes 2,08

Gezonde Stove 7,79

Penne, gehakt, blackwellsaus, spruitjes (1,7)

Pasta van de week 6,65

Broodje v/d maand 3,56

Wrap Bianco (gegrilde kalkoenborst, martinosaus, kropsla,
komkommer, ei)

Iedere dag garanderen we 3 variaties uit volgende lijst:
Gerookte ham met meloen • Salade niçoise (4) • Perzik met tonijn • Gekookte ham met asperges • Pastasalade met ham • Bord met fijne vlees- waren en gevulde
tomaat • Préparéschotel • Tomaat-mozzarella (7), feta met zongedroogde tomaat en pijnboompitten, geitekaas (7) met appel en honing en groenten.
Nieuw: Sana schotel ( 5 soorten kipvleeswaren en groenten), slaatje van gerookte forel en koude krabschotel

De Koude Stove 6,65

Uiteraard kan dit alles met frietjes, koude aardappelen of brood (1) genuttigd worden. Kan ook in meeneemverpakking besteld worden.
Bestellen kan enkel voor 11u, op de middag enkel uit de voorraad!

Dagelijks

Dagdessert 1,04
Dessert v/d chef 2,08
Gebak 2,08
Snoep 1,04

Frisdrank 33c 1,04
Frisdrank 50c 1,66
Fruitsap 1,56
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Koude schotel 6,65
Slaatje 3,01
Spaghetti 6,50

1. glutenbevattende granen (zoals tarwe, rogge,
gerst, haver, spelt en kamut)
2. schaaldieren
3. eieren
4. vis
5. pinda

Croque natuur 6,44
Croque Hawaii 7,02
Croque Boum Boum 7,02
(met rauwkostbordje)

6. soja
7. melk, inclusief lactose
8. noten (zoals amandelen, hazelnoten, walnoten,
cashewnoten, pecannoten, paranoten,
pistachenoten en macadamianoten)
9. selderij

10.
11.
12.
13.
14.

mosterd
sesamzaad
sulfiet
lupine
weekdieren

Biefstuk friet
met peper of
mosterdsaus 8,83

