BESTELLIJST DAGSCHOTELS
01/12/2018 tot 31/12/2018
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Duid per levering het type gerecht(en) aan dat u wilt bestellen. Indien meerdere aantallen van 1 bepaald
gerecht, schrijft u het aantal erbij. Op het einde van deze lijst, kunt u uw verdere gegevens aanvullen.
MAANDAG 3 DECEMBER
(MAAK UW KEUZE VOOR MA EN DI)
AANTAL

Gemengde groentesoep
Erwtensoep

AANTAL

Vogelnestje met tomatensaus, aardappelpuree,
worteltjes en erwtjes
Pasta Carbonara (spek, ei en parmezaan)

AANTAL

Chocolademousse
Trio van kazen

Preirolletjes met hesp in de oven, kaassaus
en aardappelpuree

WOENSDAG 5 DECEMBER
( MAAK UW KEUZE VOOR WOE EN DO)
AANTAL

Pompoensoep
Kippensoep

AANTAL

Kipfilet met appelmoes en gebakken aardappelen
Gehaktbal met boontjes en natuur aardappelen

AANTAL

Vanille pudding
Trio van kazen

Varkenshaasje met puree van savooikool,
spekjes en mosterdsaus (€9,50)

VRIJDAG 7 DECEMBER

(MAAK UW KEUZE VOOR VRIJ, ZAT EN ZO)
AANTAL

Preisoep
Tomatensoep

AANTAL

Wok met scampi curry en rijst
Stoofpotje rund met gebakken aardappelen

AANTAL

Brownie van chocolade
Trio van kazen

Vispannetje béchamel met fijne groentjes
en aardappelpuree

MAANDAG 10 DECEMBER
(MAAK UW KEUZE VOOR MA EN DI)
AANTAL

Erwtensoep
Champignonroomsoep

AANTAL

Witlof in de oven met puree
Vol au vent van kip met gebakken aardappelen
Gebakken zalm – fijne groentjes – aardappelpuree
en witte wijnsaus (€9,50)

AANTAL

Trio van kazen
Pudding met krieken

WOENSDAG 12 DECEMBER
(MAAK UW KEUZE VOOR WOE EN DO)
AANTAL

Bloemkoolsoep
Wortelsoep

AANTAL

Varkensfilet met gegratineerde bloemkool,
aardappel en kaassaus
Ovenschotel met courget, wortel
en aardappelpuree

AANTAL

Brownie van chocolade
Trio van kazen

Tongrolletjes met prei, puree
en wittewijnsaus (€9,50)

VRIJDAG 14 DECEMBER

(MAAK UW KEUZE VOOR VRIJ, ZAT EN ZON)
AANTAL

Gemengde groentesoep
Ajuinsoep

AANTAL

Duo van zalm en kabeljauw, gestoofde prei
en aardappelpuree
Pasta met kip, boschampignons en parmezaan

AANTAL

Vanillepudding
Trio van kazen

Brandade (puree met vis) van kabeljauw
en tuinkruiden met witte wijnsaus

MAANDAG 17 DECEMBER
(MAAK UW KEUZE VOOR MA EN DI)
AANTAL

Erwtensoep
Preisoep

AANTAL

Boomstammetjes met worteltjes, boontjes
en aardappelpuree
Lasagne Bolognaise

AANTAL

Soesjes met slagroom
Trio van kazen

Varkenshaasje met stoemp van andijvie
met gebakken spekjes (€9,50)

WOENSDAG 19 DECEMBER
(MAAK UW KEUZE VOOR WOE EN DO)
AANTAL

Pompoensoep
Champignonroomsoep

AANTAL

Wok van kip met rijst en curry
Ovenschotel van gehakt met bloemkool,
broccoli, aardappel, kaasaus

AANTAL

Chocolademousse
Trio van kazen

Spaghetti bolognaise klassiek

VRIJDAG 21 DECEMBER

(MAAK UW KEUZE VOOR VRIJ, ZAT EN ZO)
AANTAL

Gemengde groentesoep
Tomatensoep

AANTAL

Koolvishaasje met spinazie, roomsausje
en aardappelpuree
Rundsgoulash met gebakken aardappelen
Vispannetje met kreeftensaus, fijne groenten
en aardappelpuree

AANTAL

Chocolademousse
Trio van kazen

MAANDAG 24 DECEMBER
(MAAK UW KEUZE VOOR MA EN DI)
AANTAL

AANTAL

AANTAL

Kerstelijk vissoepje

Stoofpotje van hert met najaarsgarnituur (€ 10,50)

Kippensoep met
royale garnituur

Tongrolletjes met prei en wittewijnsaus (€ 9,50)

Chocoladefantasie van
de chef met rode vruchten

WOENSDAG 26 DECEMBER
(MAAK UW KEUZE VOOR WOE EN DO)
AANTAL

AANTAL

Ajuinsoep

AANTAL

Gehaktbal met rode kool an natuuraardappelen

Gemengde groentesoep

Vanillepudding
Trio van kazen

Spaghetti bolognaise klassiek
Tagliatelli met gerookte zalm, pesto
en parmezaan (€9,50)

VRIJDAG 28 DECEMBER

(MAAK UW KEUZE VOOR VRIJ, ZAT EN ZO)
AANTAL

Pompoensoep
Preisoep

AANTAL

AANTAL

Tongrolletjes met prei, puree en witte wijnsaus
Vol au vent van kip met gebakken aardappelen

Chocolademousse
Trio van kazen

Vispannetje met fijne groentjes

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Onze soepen en maaltijden worden steeds vers bereid dus zijn na ontvangst ook perfect invriesbaar! Hierdoor
dient u deze steeds minstens 2 dagen voordien te bestellen. Ook vragen wij dit om uw keuze en de
mogelijkheid tot leveren te garanderen.
Prijzen (indien niet anders vermeld):

Dagschotel € 8,00 // kleinere portie: € 5,50
Soep 1/2 liter: € 3,00 // 1 liter: € 5,00
Dessert € 3,00
Dagmenu 1/2 liter soep + dagschotel + dessert: € 12,00

Leveringen zijn gratis bij bestellingen ter waarde van meer dan € 20,- per levering of vanaf 5 maaltijden verspreid
over de hele week. Bij lagere bestellingen zijn we verplicht € 3,- transportkosten aan te rekenen per levering.

Indien uw maandelijks bestelformulier meer dan 150 € bedraagt,
geven wij u meteen een korting van 10% !
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UW BESTELLING
Normale portie € 8,00

UW GEGEVENS
Naam

Kleinere portie € 5,50
Soep 0,5 liter: € 3,00

Telefoonnummer

Soep 1 liter: € 5,00
Straatnaam + nr.
Afhalen
Bezorgen

Postcode en gemeente

E-MAILADRES (blijf op de hoogte van onze nieuwe menu’s en nieuwtjes)

OPMERKINGEN OF ALLERGIEËN Indien u bepaalde allergieën of vereisten heeft, (gemalen, versneden...)
gelieve deze zeker te vermelden! Hiervoor kunnen supplementen in rekening gebracht worden.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EEN HELE WEEK VERSE MAALTIJDEN

maandag - zaterdag van 10.00 - 19.00u
zondag van 13.00 - 18.00 u | dinsdag gesloten
WIST U DAT?
Wij ook een volledig aparte bestellijst hebben
met allerlei verschillende gerechten die u dagelijks kunt bestellen?
Deze kunt u online bekijken op www.lapetit.be of afhalen in de winkel.
ALLES OVER ONZE WINKEL: WWW.LAPETIT.BE

Kerkstraat 53a • 9190 STEKENE - Tel. 03 789 21 41 - info@lapetit.be

