OPENINGSUREN EETWINKEL:
maandag - vrijdag van 10u00 - 18u00
zaterdag 10u00 - 15u00
Bestellijst dagschotels - januari 2022

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?
Om de gekozen gerechten te kunnen voorzien, vragen we om
tijdig te bestellen. De maaltijden die in onze winkel te verkrijgen zijn, worden
iedere dag vers gemaakt dus wij hanteren op = op.
Bestellingen:
- Kom langs in onze winkel
- Verzend het ingevuld formulier of de keuzes via eetwinkel@lapetit.be
- telefonisch 03 789 21 41
Nieuw leveringsadres: bestel 2 dagen op voorhand:
gratis levering binnen onze regio: vanaf €20,00 per levering of
minimum afname van 5 maaltijden per week.

Steeds te bestellen
Desserts

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

€ 3,00
€ 5,00

Standaard maaltijd
Standaard kleine maaltijd

€ 9,00
€ 6,00

Vla
Rijstpap
Chocolade mousse
Panna cotta
Flan taartje

Spaghetti Bolognaise
Macaroni met ham & kaassaus
Balletjes in tomatensaus met puree / + groentengarnituur
Vol au vent met puree of gebakken krieltjes
Varkenshaasje met groentjes, aardappelgratin en sausje
Pasta scampi l'Apétit, fijne groentjes (getomateerd roomsausje)

www.lapetit.be

€ 2,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50 / + € 0,50
€ 9,50
€ 11,50
€ 12,50

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.
€ 9,00 / € 6,00

Maandag 3 januari

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor ma en di)

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Hutsepot met vlees
Balletjes in tomatensaus met boontjes en natuuraardappelen
Kalfsblanquettte met groentegarnituur en gratin (€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

Woensdag 5 januari

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Chipolata met spinaziepuree
Kipfilet met appelmoes en gebakken krieltjes
Varkenshaasje met champignonroomsaus, groentjes en puree
(€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

Vrijdag 7 januari

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Gepaneerde visfilet met wortelpuree
Braadworst met spinaziepuree en vleesjus
Vispannetje met béchamelsaus en pommes dûchesses (€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

NORMAAL / KLEIN

Maandag 10 januari

+ dagsoep

(aantal bestellen voor ma en di)

-

+ dessert van de dag

Lasagne Bolognaise
Boomstammetje met worteltjes, groentjes en puree
Kalkoen met groentenratatouille, tomatensaus en aardappelwedges
(€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................

-

€ 9,00 / € 6,00

Woensdag 12 januari

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Hamburger met boontjes, puree en vleesjus
Ovenschotel met gehakt, bloemkool, broccoli, puree en kaassaus
Varkenshaasje met mosterdsaus, groentemengeling en gratin (€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................
€ 9,00 / € 6,00

Vrijdag 14 januari

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Stoofpotje van vis met groentjes, roomsaus en aardappel
Wok met kip zoet zuur, groentjes en noedels
Pasta scampi l'Apétit met fijne groentjes en getomateerde roomsaus
(€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

NORMAAL / KLEIN

Maandag 17 januari
(aantal bestellen voor ma en di)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Pasta met kip, champignons en roomsausje
Vogelnestje met tomatensaus, boontjes en puree
Speenvarken met geglaceerde worteltjes, gratinaardappelen (€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

Woensdag 19 januari

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Macaroni met ham en kaassaus
Spruitjesstoemp met speklapje
Kipfilet met champignonroomsausje, groentemengeling en gratin (€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................
€ 9,00 / € 6,00

Vrijdag 21 januari

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Pasta met zalm, broccoli en roomsausje
Varkensfilet met bloemkool in witte saus en puree
Gebakken visfilet met kreeftensausje, groentjes en aardappeltorentjes
(€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................

-

Maandag 24 januari

€ 9,00 / € 6,00

NORMAAL / KLEIN

+ dagsoep

(aantal bestellen voor ma en di)

+ dessert van de dag

Witlof met hesp, kaassaus en puree
Spaghetti Bolognaise
Kalkoenfilet met rodewijnsaus, rösti en groentjes (€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

Woensdag 26 januari

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Balletjes in tomatensaus, erwtjes en worteltjes met puree
Blinde vink met rode kool en puree
Ossobuco (kalfsschenkel) groentjes, tomatensaus met pasta (€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................
€ 9,00 / € 6,00

Vrijdag 28 januari

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Aardappel-prei schotel met kabeljauw
Stoemp van boerenkool met braadworst
Tongrolletjes met fijne groentjes, puree en witte wijnsaus (€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Maandag 31 januari
(aantal bestellen voor ma en di)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Goulash met rijst
Ovenschotel met gehakt en "vergeten groenten" (pastinaak, knolselder,...)
Kalkoenrollade met groentemengeling met gratin(€10,50/€7,00)
.....................................................................................................................

-
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