De Zuivelhoeve

Dagschotels
Openingsuren :
Maandag: gesloten
Vrijdag: 9.00-18.30u
Dinsdag: 9.00-18.30u
Zaterdag: 8.00-17u
Woensdag: 9.00 - 18.30u
Zondag: Enkel bestellingen
Donderdag: 9.00-18.30u
Website: www.dezuivelhoeve.be Tel 09 236 53 84
Dinsdag 5 januari
Woensdag 13 januari
Tomatensoep
Tomatensoep
Kip met spek, champignons, perzik en aardappelen Gevulde puntpaprika met gehakt en rijst
Chipolataworst met spruitjes en puree
Hespenrolletjes met witloof en puree
Woensdag 6 januari
Kervelsoep
Fricandon met gestoofde peertjes en aardappelen
Kalkoenschnitzel met erwtjes, wortelen en puree

Donderdag 14 januari
Groentesoep
Vol au vent met perzik en puree
Vogelnestje in tomatensaus, boontjes
en puree

Donderdag 7 januari
Kippengroentesoep
Ovenschotel met gehakt, broccoli en kaassaus
Blinde vink met provençaalse boontjes en
gebakken patatjes

Vrijdag 15 januari
Pompoensoep
Vis van de dag
Verse hutsepot

Vrijdag 8 januari
Wortelsoep
Vis van de dag
Stoverij met appelmoes en aardappelen

Zaterdag 16 januari
Paprikasoep
Rundstong in madeirasaus en puree
Italiaanse gehaktschotel met pasta

Zaterdag 9 januari
Slasoep met boursin
Kalkoen, appeltje met veenbessen en
gratinaardappelen
Spaghetti

Dinsdag 19 januari
Erwtensoep
Zwitserse schijf met savooipuree
Kalkoenvink met appelmoes en
aardappelen

Dinsdag 12 januari
Preisoep
Braadworst met spinaziepuree
Varkensgebraad met bloemkool, kaassaus
en aardappelen

Woensdag 20 januari
Wortelsoep
Waterzooi van kip met rijst
Spaghetti
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Donderdag 21 januari
Tomatensoep
Kalkoenstoofpotje met gebakken patatjes
Slavink met prei, kaassaus en aardappelen
Vrijdag 22 januari
Ajuinsoep
Vis van de dag
Balletjes in tomatensaus, boontjes en puree

Alternatieven:
* koude schotel
* kip met appelmoes/wortelen en puree
* hespenrolletjes met witloof
* balletjes in tomatensaus en puree
* hamburger met wortelen/appelmoes
* spaghetti

Zaterdag 23 januari
Courgettesoep met boursin
Konijn, appeltje met veenbessen
en gratinaardappelen
Spaghetti
Dinsdag 26 januari
Tomatensoep
Hamburger met wintergroenten en aardappelen
Kippenfilet met broccoli en puree
Woensdag 27 januari
Kervelsoep
Mexicaanse kip met pasta
Moussaka
Donderdag 28 januari
Peterseliesoep
Cordon bleu met erwtjes, wortelen en puree
Kippenboutjes met archiduc, rauwkost en
gebakken patatjes
Vrijdag 29 januari
Kippengroentesoep
Vis van de dag
Verse hutsepot
Zaterdag 30 januari
Preisoep
Varkenshaasje met schorseneren, kaassaus
en gebakken patatjes
Hespenrolletjes met witloof en puree
Hoofdschotel €7,50
Hoofdschotel + soep €8,30
Soep per liter €3,20
Roomsoep +€0,70/liter
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