JEAN-PAUL ORBAN : GROTE PEPERSTRAAT 19, KALKSTRAAT 35, KALKSTRAAT 41
BESTELLEN OF AFMELDEN KAN VOOR 9 UUR 'S MORGENS : 03/776.15.72
MENU VAN 4 MAART TOT 13 APRIL
WEEK VAN 4/9 MAART
******************************
MAANDAG
4/mrt
tomatensoep
DINSDAG
5/mrt
seldersoep
WOENSDAG
6/mrt
bloemkoolsoep
DONDERDAG
7/mrt
pompoensoep
VRIJDAG
8/mrt
erwtensoep
ZATERDAG
9/mrt
groentensoep
WEEK VAN 11/16 MAART
*****************************
MAANDAG
11/mrt
tomatensoep
DINSDAG
12/mrt
champignonsoep
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

13/mrt
14/mrt
15/mrt
16/mrt

WEEK VAN 18 TOT 23 MAART
**************************
MAANDAG
18/mrt
DINSDAG
19/mrt
WOENSDAG
20/mrt
DONDERDAG
21/mrt
VRIJDAG
22/mrt
ZATERDAG
23/mrt

witloofsoep
kervelsoep
bouillonsoep
groentensoep

tomatensoep
bloemkoolsoep
paprikasoep
aspergesoep
kippesoep
groentensoep

opgevulde kipfilet met worteltjes, natuuraardappel
chipolata met broccoli en natuuraardappelen
1/2 kip met witloofslaatje en geb. aardappelen
gewokte kip met currysaus en geb. aardappelen
visfilet met knolselderpuree
hesperolletjes, witloof, kaassaus en puree

vanillepudding
chocomousse
koffiepudding
biscuit
youghurt
dessert van de dag

blinde vink met witte kool, natuuraardappelen
Keuze doorgeven : beuling met appelmoes en puree
OF SPAGHETTI
gordon blue met erwtjes en worteltjes en natuuraardappel
varkenshaasje met boontjes en natuuraardappelen
visfilet met tomaat en ui met puree
stoofpotje van kip met kroketjes

vanillepudding
fruitsla

kalkoenfilet met rode kool en natuuraardappelen
kaasburger met spinazie, natuuraardappel
blanket met wortel en champignon en puree
schnitzel met prei en natuuraardappelen
vis met juliennegroenten, puree
kippemédaillon met fruit en kroketjes

vanillepudding
tiramizu
cupcake
youghurt
koffiecrème
dessert van de dag

caramelflan
cake
rijstpap
dessert van de dag

WEEK VAN 25 / 30 MAART
***************************
MAANDAG
25/mrt
tomatensoep
DINSDAG
26/mrt
preisoep
WOENSDAG
27/mrt
erwtensoep
DONDERDAG
28/mrt
kippesoep
VRIJDAG
29/mrt
bouillonsoep
ZATERDAG
30/mrt
groentensoep
WEEK VAN 1/6 APRIL
*****************************
MAANDAG
1/apr
tomatensoep
DINSDAG
2/apr
uiensoep
WOENSDAG
3/apr
champignonsoep
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

4/apr
5/apr
6/apr

witloofsoep
courgettesoep
groentensoep

WEEK VAN 8 /13 APRIL
***************************
MAANDAG
8/apr
tomatensoep
DINSDAG
9/apr
seldersoep
WOENSDAG
10/apr
bloemkoolsoep
DONDERDAG
11/apr
kervelsoep
VRIJDAG
12/apr
kippesoep
ZATERDAG
13/apr
groentensoep

hamburger met bloemkool en natuuraardappelen
gebraad met witloof, natuuraardappelen
stoofvlees met appelmoes en natuuraardappelen
tong in madeirasaus en puree
vis met wortelpuree
kippebil met fruit en kroketjes

vanillepudding
chocolademousse
rijstpap
appelcake
fruitsla
dessert van de dag

kipfilet met wintergroenten en natuuraardappelen
crepinet met savooikoolpuree
Keuze doorgeven : konijnenbout , appelmoes en geb. aard.
OF macaroni met kaas en ham
kalkoenroulade met knolselder en natuuraardappelen
vis met prei en puree
vol-au-vent met kroketjes

vanillepudding
youghurt
caramelpudding

brochet met spinaziepuree
worst met broccoli en natuuraardappelen
gordon blue met erwtjes en worteltjes, natuuraard.
balletjes in tomatensaus en boontjes, puree
vis met champignonsaus, puree
kippemédaillon met appelmoes en kroketjes

vanillepudding
cupcake
bavarois van speculoos
chocoladepudding
rijstpap
dessert van de dag

U kan de menu en allergenenlijst bekijken op de website : www.jporban.be

rijstpap
marmercake
dessert van de dag

