Menukaart
December
Soep

Dagschotel

Do

01/12/22

▢ Wortelsoep

▢ Witloof met ham kaassaus &puree

Vr

02/12/22

▢ Kervelsoep

▢ Varkenswangetjes met rodekool

Ma

05/12/22

▢ Brocollisoep

▢ Varkensgebraad met pepersaus erwten & wortelen

Di

06/12/22

▢ Paprikasoep

▢ Kip met rijst currysaus & ananas

Wo

07/12/22

▢ Preisoep

▢ Vogelnestjes met tomatensaus & puree

Do

08/12/22

▢ Tomatensoep

▢ Stoofpotje van rundsvlees

Vr

09/12/22

▢ Spinaziesoep

▢ Boomstammetje met snijboontjes

Ma

12/12/22

▢ Aspergesoep

▢ Balletjes in preiroomsaus & puree

Di

13/12/22

▢ Pompoensoep

▢ Kalkoensteak witloof & gratin

Wo

14/12/22

▢ Champignonsoep

▢ Chipolattaworst met groentenmix bechamel

Do

15/12/22

▢ Erwtensoep

▢ Varkensgyros met gebakken patatjes

Vr

16/12/22

▢ Tomatenroom

▢ Kalfsblanket met aardappelen

Ma

19/12/22

▢ Schorseneren met kruidenkaas

▢ Sate met ratatouille & griekse pasta

Di

20/12/22

▢ Komkommer soep

▢ Boerenworst met rode kool en aardappelen

Wo

21/12/22

▢ Groentensoep

▢ Peperburger met spruiten en mosterdsaus

Do

22/12/22

▢ Ajuin soep

▢ Kip op provençaalse wijze met penne

Vr

23/12/22

▢ Chinese soep

▢ Koolvis met béarnaise saus en kruidenpuree

Ma

26/12/22

▢ Geen levering

▢ Geen levering

Di

27/12/22

▢ Spruitensoep

▢ Rookworst en spek met savooipuree en pickles saus

Wo

28/12/22

▢ Paprika soep

▢ Varkenslapje met bloemkool

Do

29/12/22

▢ Currysoep

▢ Zwarte beuling met appelmoes en pomme duchesse

Vr

30/12/22

▢ Knolselder

▢ Stoofvlees met boontjes

Hebt u allergieën? Meld het ons!

Prijzen :
Maaltijd € 8,50*
Soep € 1,50
*De prijs van een maaltijd bedraagt € 8,50 bij betaling via
onze 10-maaltijdenkaart of via onze website
www.maaltijdenpascal.be. Bij cash betaling ter plaatse
bedraagt de prijs € 9,00.

Voor 20u besteld?
de volgende middag in huis!
03 774 29 62
Bij al onze gerechten worden gekookte aardappelen
geserveerd,
tenzij anders vermeld of gevraagd.

Maaltijden Pascal
Cadeaubonnen zijn ook
steeds te verkrijgen!
Koude schotels

Hesp/zalm/tonijn/salade geitenkaas/ salade mozarella

€ 13

Halve kilo

Stoofvlees/spaghettisaus/lasagne

€8

Pralines casemir

¼ kg

€ 13

½ kg

€8

1 kg

€8

Maandmenu’s
MENU 1

Videe met puree

MENU 2

Witloof ham kaassaus & puree

MENU 3

Lasagne

MENU 4

Varkenslapje met spruiten en spekjes gekookte aardappel

MENU 5

Hamburger met wortelpuree

MENU 6

Sate ratatouille & gebakken patatjes

MENU 7

Konijn met appelmoes & gekookte aardappelen

MENU 8

Tongrolletjes normandische wijze

MENU 9

Pasta met zalm en brocolli en boursinsaus

MENU 10

Ovenschotel met koolvis

Onze 10 menu’s zijn elke dag te verkijgen mits bestelling 1 dag voordien.

