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

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 keuzes via eetwinkel@lapetit.be
- telefonisch 03 789 21 41
Bestel minimum 2 dagen op voorhand:
LEVERING GRATIS enkel nog mogelijk vanaf 3 maaltijden
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

€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00

Welkom in ons nieuw concept!
Op 10 juni openen we de keuken in
"Bar Woodz" en serveren lekkere en
betaalbare gerechten. Informeer gerust!

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

€ 9,50
€ 10,50
€ 13,50
€ 13,50

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

www.lapetit.be

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.

Woensdag 1 juni

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za, zo en ma)

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Stoofpotje kip met tomatensaus, groentenratatouille en puree
Lasagne bolognaise
Kalkoenfilet met peperroomsaus, gratin en groentemengeling(€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Vrijdag 3 juni
(aantal bestellen voor vr, za, zo en ma)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Vissersstoofpotje met groentjes en aardappelen
Kip met currysaus en groenterijst
Frikandon met kriekjes en puree
Pasta scampi l'Apétit met groentjes en getomateerde roomsaus (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

-

Opgelet: vanaf heden levering op dinsdag en vrijdag

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Dinsdag 7 juni

(aantal bestellen voor di, woe en do)

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Hamburger met boontjes, vleesjus en natuuraardappelen
Chipolata met spinaziepuree
Lenteburger met groentenpuree
Varkenshaas met mosterdsaus, aardappelgarn. en witlofslaatje (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

-

Vrijdag 10 juni

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za, zo en ma)

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Gepaneerde vis met groentenpuree
Kip met appelmoes en gebakken aardappelen
Mac & cheese "al forno" (gegratineerd)
Visfilet met asperges, puree en botersausje (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

Dinsdag 14 juni

€ 9,00 / € 6,00

(aantal bestellen voor di, woe en do)

NORMAAL / KLEIN

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Boomstammetje met groentenstoemp
Spaghetti bolognaise
Wok met kip zoetzuur en noedels
Kalkoenrollade met gratin en groentemengeling (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

Vrijdag 17 juni

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za, zo en ma)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Quiche van spinazie en witte vis
Witlof in de oven met ham, kaassaus en puree
Macaroni met tomatensaus, ham en kaas
Vispannetje béchamel en puree (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Dinsdag 21 juni

(aantal bestellen voor di, woe en do)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Kaasburger met wortelpuree
Cordon bleu met gebakken aardappelen en slaatje
Balletjes in tomatensaus met erwtjes, wortel en natuuraardappel
Rundsstoofvlees met groentjes en aardappelbereiding (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

-

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Vrijdag 24 juni
(aantal bestellen voor vr, za, zo en ma)

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Visfilet met groentemengeling, vissausje en natuuraardappelen
Gepaneerde kipfilet met gebakken aaradppel en fris slaatje
Pasta met kip, broccoli en roomsausje
Kabeljauwfilet met worteltjes, getomateerd roomsausje en aardappelgarn.
(€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00
NORMAAL / KLEIN

Dinsdag 28 juni

(aantal bestellen voor di, woe en do)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Ovenschotel met gehakt en en groentengratin
Frikandon met kriekjes en puree
Vol au vent met gebakken aardappelen
Mini orloffgebraad met aardappelgratin en boontjes (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

-

