OPENINGSUREN EETWINKEL:
maandag - zaterdag van 10u00 - 14u00
Bestellijst dagschotels - juli 2022
ALLES OVER ONZE WINKEL: WWW.LAPETIT.BE

Dorpsstraat 46 Bar Woodz • 9190 STEKENE • 03 789 21 41 • eetwinkel@lapetit.be
UW GEGEVENS
Naam

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

Telefoonnummer
Adres

…………………………..….……………………………………………….

…………………………..….……………………………………………….

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

Onze werking?
Om de gekozen gerechten te kunnen voorzien, vragen we om
tijdig te bestellen. De maaltijden die viao 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 keuzes via eetwinkel@lapetit.be
- telefonisch 03 789 21 41
Bestel minimum 2 dagen op voorhand:
LEVERING GRATIS enkel nog mogelijk vanaf 3 maaltijden of € 20,00
per levering of 5 maaltijden per week. Supplement levering €2,50

Steeds te bestellen
Soep van de dag 0,5l
Soep van de dag 1,0l
Desserts
Kleine maaltijd
Grote maaltijd

€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 9,00

Ook welkom in BAR WOODZ!
Keuken geopend:
Donderdag 15:00 - 21:00
Vrijdag
15:00 - 21:30
Zaterdag
11:30 - 21:30
Zondag
11:30 - 21:00

Spaghetti Bolognaise
Vol au vent met puree of gebakken krieltjes
Varkenshaasje met groentjes, aardappelgratin en sausje
Pasta scampi l'Apétit, fijne groentjes (getomateerd roomsausje)
Stoofvlees met groentjes en aardappelgarnituur

€ 9,50
€ 10,50
€ 13,50
€ 12,50
€ 13,50

Dagelijks extra gerechten ook steeds verkrijgbaar: bel 1 dag op voorhand

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
NORMAAL / KLEIN

Vrijdag 1 juli
(aantal bestellen voor vr, za, zo en ma)

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Kippenburger met worteltjes en natuuraardappelen
Kip in groentenratatouille, tomatensaus en gebakken aardappelen
Tortellini gevuld met ricotta, spinazie en spinazieroomsausje
Vispannetje met fijne groenten, béchamelsaus en puree (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Dinsdag 5 juli

(aantal bestellen voor di, woe en do)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Balletjes in tomatensaus, erwtjes, wortel en natuuraardappelen
Kipfilet met appelmoes en gebakken aardappelen
Ovenschotel met gehakt en wortelpuree
Kalkoenrollade met gemengde groenten en aardappelgratin (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Vrijdag 8 juli
(aantal bestellen voor vr, za, zo en ma)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Varkenskotelet met picklessausje, boontjes en aardappelen
Gehaktbal met rode kool, natuuraardappelen en vleesjus
Spaghetti Bolognaise
Pasta met zalm, broccoli en roomsausje (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

-

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Dinsdag 12 juli

(aantal bestellen voor di, woe en do)

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Caesar salade met kip (koud)
"Hete bliksem" Ovenschotel met gehakt, appelmoes en puree
Wok met kip zoetzuur en noedels
Lamsstoverij met gratin en groentenassortiment (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Vrijdag 15 juli
(aantal bestellen voor vr, za, zo en ma)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Kaasburger met groentenstoemp
Lasagne Bolognaise
Chipolata me spinaziepuree
Tongrolletjes met gestoofde groentjes, kreeftensausje en puree (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Dinsdag 19 juli

(aantal bestellen voor di, woe en do)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Pasta met kip, curryroomsaus en groentjes
Witlof in de oven met ham, kaassaus en puree
Frikandon met kriekjes en puree
Rundsstoofvlees met groentjes en aardappelbereiding (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Vrijdag 22 juli
(aantal bestellen voor vr, za, zo en ma)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Boomstammetje met wortel, boontjes en puree
Gepaneerde kipfilet met gebakken aardappelen en fris slaatje
Hutsepot met vlees
Vis van de dag met worteltjes, getomateerd roomsausje en aardappelgarn.
(€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

-

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Dinsdag 26 juli

(aantal bestellen voor di, woe en do)

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Pasta pesto en Parmezaan
Vogelnestje met tomatensaus, erwtjes, worteltjes en aardappelen
Vol au vent met gebakken aardappelen
Stoofpotje varkenswang met gebakken witlof en gratin (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Vrijdag 29 juli
(aantal bestellen voor vr, za, zo en ma)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Ovenschotel met gehakt, bloemkool, aardappelen en kaassausje
Braadworst met tuinerwtenpuree en spekjessaus
Macaroni met ham & kaassaus
Scampi l'Apétit met pasta en getomateerd roomsausje (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

Dorpsstraat 46 Bar Woodz • 9190 STEKENE • 03 789 21 41 • eetwinkel@lapetit.be

-

