OPENINGSUREN EETWINKEL:
maandag - vrijdag van 10u00 - 18u00
zaterdag 10u00 - 15u00
Bestellijst dagschotels - April 2021

ALLES OVER ONZE WINKEL: WWW.LAPETIT.BE

Kerkstraat 53a • 9190 STEKENE • 03 789 21 41 • eetwinkel@lapetit.be
UW GEGEVENS
Naam

………………………………………………………………………………….......

Telefoonnummer

…………………………..….……………………………………………….

Opmerkingen …………………………..….……………………………………………….......
………………………..….……………………………………………….………………………...
………………………..….………………………………………………..………………………..
….……………………………………………….………………………..…..……………….……
… ..….……………………………………………….............................

Onze werking?
Elke maandag, woensdag en vrijdag bieden we 3 verschillende
keuzegerechten waaruit u kunt kiezen.
(normale portie €8,00, kleine portie €5,50, tenzij anders vermeld).
Vervolgens kunt u uw dagmenu compleet maken door eventueel aan te
vullen met soep en/of dessert.

Steeds te bestellen
Desserts

Soepen
Soep van de dag 0,5l
Soep van de dag 1,0l

€ 2,50
€ 4,00

Kippensoep
Tomatensoep

€ 5,00 / l
€ 5,00 / l

Vla
Flantaart
Rijstpap
Chocolade mousse
Panna cotta
Vers fruit

Balletjes in tomatensaus met puree / + groentengarnituur
Spaghetti Bolognaise
Vol au vent met puree of gebakken aardappel
Varkenshaasje met champignonroomsaus, groentjes en gratin
Pasta scampi l'Apétit, fijne groentjes en getomateerd roomsausje
Stoofvlees met gratin en groentemengeling

€ 2,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 8,00 / + € 1,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 10,50
€ 10,50
€ 11,50

Zit je keuze er niet tussen vandaag of toch zin in iets anders?
Uiteraard kunnen wij een vervangend gerecht voorzien.

Team l'Apétit werkt er iedere dag aan om verse, gezonde gerechten voor u klaar te
maken. Heeft u helaas toch een klacht, een bepaalde vraag of zijn er bepaalde dingen
die u ons wilt meedelen? Aarzel dan niet om ons te contacteren !

Vul op de volgende pagina's het aantal porties in dat u zou wensen per gerecht.
Op de stippellijn: extra bestellingen voor die dag.

€ 8,00 / € 5,50

Vrijdag 2 april

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep
€ 2,50

+ dessert van de dag
€ 2,00

Gepaneerde visfilet met wortelpuree
Gebakken kippenfilet met natuursausje, appelmoes en gebakken aardappelen
Kabeljauwfilet met witte wijnsaus, fijne groentjes en puree (€9,50 / €6,50)
.....................................................................................................................

-

2 - 3 - 4 april

Ontdek onze paasmenu’s & brunch!
€ 8,00 / € 5,50
NORMAAL / KLEIN

Maandag 5 april
(aantal bestellen voor ma en di)

+ dagsoep
€ 2,50

+ dessert van de dag
€ 2,00

Preistoemp met gebakken spekjes en ei
Pasta met tomatensaus, gehaktballetjes & Parmezaan
Varkenshaasje met groentenmengeling en mosterdsausje(€9,50 / €6,50)
.....................................................................................................................

€ 8,00 / € 5,50

Woensdag 7 april

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep
€ 2,50

-

+ dessert van de dag
€ 2,00

Hamburger met erwtjes, wortelen en puree aardappelen
Wok kip zoet-zuur met groentjes en noedels
Stoofpotje varkenswang met groentengarnituur en gratin (€10,50/€7,50)
.....................................................................................................................

-

€ 8,00 / € 5,50

Vrijdag 9 april

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep
€ 2,50

+ dessert van de dag
€ 2,00

Witte visfilet met groentegarnituur en natuuraardappelen
Ovenschotel met gehakt en wortelpuree
Gebakken zalmfilet met dûglérésaus, fijne groentjes en puree (€9,50 / €6,50)
.....................................................................................................................

Maandag 12 april

€ 8,00 / € 5,50

NORMAAL / KLEIN

+ dagsoep
€ 2,50

(aantal bestellen voor ma en di)

-

+ dessert van de dag
€ 2,00

Gyros met rijst
Romige tagliatelli met kip, broccoli & Parmezaan
Stoofpotje rund met warme groentjes en gratin (€10,50/ €7,00)
.....................................................................................................................
€ 8,00 / € 5,50

Woensdag 14 april

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep
€ 2,50

-

+ dessert van de dag
€ 2,00

Witlof in de oven met ham & kaassaus, puree
Braadworst met groentenstoemp en vleesjus
Konijnenbil met jagersausje, groentenmengeling en aardappelgratin
(€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................
€ 8,00 / € 5,50

Vrijdag 16 april

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep
€ 2,50

-

+ dessert van de dag
€ 2,00

Lasagne van witte vis met spinazieroom
Ovenschotel met gehakt, aardappelpuree en groentemengeling
Vispannetje met groentjes, puree en béchamelsaus (€9,50 / €6,50)
.....................................................................................................................

€ 8,00 / € 5,50

Maandag 19 april

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor ma en di)

+ dagsoep
€ 2,50

-

+ dessert van de dag
€ 2,00

Preipuree met braadworst en spekjessaus
Kipsaté met gebakken aardappelen en slaatje
Varkenshaasje met mosterdroomsausje, gratin en groentenmengeling
(€9,50/€6,50)
.....................................................................................................................

-

€ 8,00 / € 5,50

Woensdag 21 april

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep
€ 2,50

+ dessert van de dag
€ 2,00

Frikandon met kriekjes een aardappelpuree
Blinde vink met rode kool en puree
Stoofvlees met aardappelgratin en gestoofde boontjes (€9,50/€6,50)
.....................................................................................................................
€ 8,00 / € 5,50

Vrijdag 23 april

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep
€ 2,50

-

+ dessert van de dag
€ 2,00

Pasta met vis, spinazie en roomsausje
Boomstammetje met broccolimix & natuuraardappelen
Vispannetje met kreeftensaus, puree en groentjes (€10,50 / €7,00)
.....................................................................................................................

€ 8,00 / € 5,50

Maandag 26 april

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor ma en di)

+ dagsoep
€ 2,50

-

+ dessert van de dag
€ 2,00

Macaroni met ham & kaassaus
Hutesepot met vlees
Speenvarken met geglaceerde worteltjes en gratin (€9,50/€6,50)
.....................................................................................................................

€ 8,00 / € 5,50

Woensdag 28 april

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep
€ 2,50

-

+ dessert van de dag
€ 2,00

Spaghetti Bolognaise
Witlof in de oven met hesp & kaassausje, puree
Kalkoenfilet met worteltjes, dragonsaus en gebakken krieltjes €9,50/€6,50)
.....................................................................................................................

€ 8,00 / € 5,50

Vrijdag 30 april

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep
€ 2,50

-

+ dessert van de dag
€ 2,00

Visfilet met groentemengeling, botersausje en puree
Ovenschotel met bloemkool/broccoli, aardappel, gehakt en kaassausje
Pasta scampi l'Apétit met fijne groentjes en getomateerde roomsaus
(€9,50 / €6,50)
.....................................................................................................................

-

