OPENINGSUREN EETWINKEL:
maandag - vrijdag van 10u00 - 18u00
zaterdag 10u00 - 15u00
Bestellijst dagschotels - mei 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 keuzes via eetwinkel@lapetit.be
- telefonisch 03 789 21 41
Bestel minimum 2 dagen op voorhand:
gratis levering: vanaf €20,00 per levering of
minimum afname van 5 maaltijden per week.

Steeds te bestellen
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

Desserts

€ 3,00

Salades
Asperges
Informeer naar deze suggesties!

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
€ 12,50
€ 12,50

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.

Maandag 2 mei

€ 9,00 / € 6,00

(aantal bestellen voor ma en di)

NORMAAL / KLEIN

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Kippenburger met wortelpuree
Lasagne bolognaise
Konijnenbil met mosterdsausje, aardappelwafel en groentjes (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

Woensdag 4 mei

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Chipolata met spinaziepuree en vleesjus
Spaghetti Bolognaise
Kalkoen met zuiderse groentenratatouille en gratin (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

Vrijdag 6 mei

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Vissersstoofpotje met groentjes en aardappelen
Hamburger met spekjessaus, aardappelen en groentjes
Pasta scampi l'Apétit met groentjes en getomateerde roomsaus (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

NORMAAL / KLEIN

Maandag 9 mei
(aantal bestellen voor ma en di)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Groentenburger met aardappelgarnituur en slaatje
Schnitzel met boontjes en gebakken aardappel
Koude luxe-schotel l'Apétit (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

-

€ 9,00 / € 6,00

Woensdag 11 mei

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Boomstammetje met groentjes en natuuraardappelen
Kippenvink met groentenpuree
Kalfsfilet met champignonroomsaus, groentjes en aardapelgarnituur
(€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................
€ 9,00 / € 6,00

Vrijdag 13 mei

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Visfilet met groentemengeling, vissausje en aardappelen
Kipfilet met appelmoes en gebakken krieltjes
Tongrolletjes met prei, puree en witte wijnsaus €11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

Maandag 16 mei

€ 9,00 / € 6,00

(aantal bestellen voor ma en di)

NORMAAL / KLEIN

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Kalkoengyros met groenterijst
Saté met gebakken aardappelen en fris slaatje
Kippenstoverij met groentjes en gratin (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................
€ 9,00 / € 6,00

Woensdag 18 mei

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Macaroni met ham en kaassaus
Preipuree met gekookt ei en gebakken spekjes
Gepekeld varkenshaasje met boterboontjes en puree aardappelen
(€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................
€ 9,00 / € 6,00

Vrijdag 20 mei

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Pasta met zalm, broccoli en roomsausje
Ovenschotel met gehakt en groentenpuree
Scampi curry met groentjes en pasta (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

-

Maandag 23 mei

€ 9,00 / € 6,00

(aantal bestellen voor ma en di)

NORMAAL / KLEIN

+ dagsoep

+ dessert van de dag

Worst met spinaziepuree en spekjessaus
Frikandon met kriekjes en puree
Koude luxe-schotel l'Apétit (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

Woensdag 25 mei

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor woe en do)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Hutsepot met vlees
Balletjes in tomatensaus met erwjes, wortel en puree
Asperges op Vlaamse wijze (€11,50/€7,50) (+ gerookte zalm €3,00)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

Vrijdag 27 mei

NORMAAL / KLEIN

(aantal bestellen voor vr, za en zo)

+ dagsoep

-

+ dessert van de dag

Visfilet met groentjes en natuuraardappelen
Kipfilet met pepersausje, groentemengeling en aardappelgarnituur
Vispannetje met kreeftensausje, groentjes en puree (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................

€ 9,00 / € 6,00

Maandag 30 mei

NORMAAL / KLEIN

+ dagsoep

(aantal bestellen voor ma en di)

-

+ dessert van de dag

Vol - au - vent met gebakken aardappel
Ovenschotel met gehakt, aardappel bloemkool en kaassausje
Stoofvlees met groentjes en aardappelgarnituur (€11,50/€7,50)
.....................................................................................................................
OPENINGSUREN EETWINKEL:
maandag - vrijdag van 10u00 - 18u00
zaterdag 10u00 - 15u00
Bestellijst dagschotels - mei 2022

ALLES OVER ONZE WINKEL: WWW.LAPETIT.BE

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