BVBA LOMBAERTS – KALLOBAAN 56 – 9120 BEVEREN – WWW.CATERINGLOMBAERTS.BE - FIND US @ FACEBOOK
MICHAEL : +32 (0) 497 97 55 86
STEVE : +32 (0) 476 76 84 75

Geachte Mevrouw, geachte Heer,

Onderstaand kan u de laatste dagschotels terugvinden. Deze worden koud beleverd om de kwaliteit te kunnen garanderen.
Geef ons gewoon een telefoontje met uw bestellingen en onze chauffeur van dienst levert u dagdagelijks de gevraagde maaltijden mét of zonder verse soep.
De prijs inclusief BTW en levering is € 8,00 per maaltijd of € 9,00 voor een dagschotel met soep.
Betaling kan steeds bij onze chauffeur in cash geld of met maaltijdbonnetjes. Deze kan u bij hem of in ons productiehuis op de Kallobaan kopen.
Wenst u via overschrijving te betalen, dan kan u het te betalen bedrag overschrijven op ons rekeningnummer 737-0181429-82 met vermelding van uw naam.
Enkele tips:
Vergeet niet het plastic deksel te verwijderen alvorens uw gerechtjes in de oven te zetten.
In de magnetron (microgolfoven) zet u de gerechten een vijftal minuutjes op volle kracht (900w). Eerst enkele gaatjes in de plastic folie prikken.
In de voorverwarmede oven zet u de maaltijden best ongeveer 20 minuutjes aan 160°
De vraag over allergenen in de voeding kan ook steeds gevraagd worden

DAGSCHOTELS
AUGUSTUS 2020

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

3 AUGUSTUS
Macedoinesoep
Stoofvlees met Leffe
Gebakken krieltjes

10 AUGUSTUS
Zomerse slasoep
Kalkoenfilet archiduc
Spaanse groentjes

17 AUGUSTUS
Groentesoep balletjes
Gegaarde kipfilet peper
Bakaardappelen

24 AUGUSTUS
Minestrone
Ballen in tomatensaus
Duchesse

4 AUGUSTUS
Kippensoep
Tilapiafilet met prei
Puree

11 AUGUSTUS
Groentebouillon
Trio vis champagnesaus
Bieslookpuree

18 AUGUSTUS
Roosjessoep
Vispannetje van het huis
Gepureerde patatjes

25 AUGUSTUS
Bloemkoolsoep
Scampi lookroom
Witte rijst

5 AUGUSTUS
Courgettesoep
Chipolata spinazieroom
Gekookte aardappelen

12 AUGUSTUS
Broccolisoep
Koude schotel van de chef

19 AUGUSTUS
Soep van raapjes
Hamburger preiroom
Bakpatatjes

26 AUGUSTUS
Witloofsoep
Blinde vink witte kool
Gekookte patatjes

6 AUGUSTUS
Rode paprikasoep
Paëlla met zeevruchten

13 AUGUSTUS
Wortelsoep
Lasagne Romana met
gehakt, spinazie en ham

20 AUGUSTUS
Erwtjessoep
Gebraad pekes en erwtjes
Gebakken patatjes

27 AUGUSTUS
Tomatensoep balletjes
Varkenshaasje boontjes
Gebakken patatjes

7 AUGUSTUS
Soep van trostomaat
Rode poonfilet in vissaus
Gepureerde patatjes

14 AUGUSTUS
Tuingroentesoep
Kabeljauwplankje
hollandaise andijviepuree

21 AUGUSTUS
Zomerse bouillon
Pasta met visjes
Roomsaus en broccoli

28 AUGUSTUS
Groene groentesoep
Zeebaars kappertjes
Wortelpuree

8 AUGUSTUS
Kervelsoep met balletjes
Spaghetti bolognaise

15 AUGUSTUS
Bloemkoolroomsoep
Braadworst vleesjus
Boerenstoemp

22 AUGUSTUS
Aspergeroomsoep
Hongaarse goulash
Duchesse

289 AUGUSTUS
Seldersoep
Kalfsfricassée balletjes
Puree

31 AUGUSTUS
Dikke zomersoep
Cordon blue tuingroenten
Gekookte aardappel

Ook wij denken aan de mensen die liever een vegetarisch gerecht wensen te bestellen.
Per week geven wij dan ook de mogelijkheid om een vegetarische schotel te leveren in plaats van de gewone gerechten.
Gelieve deze wel tijdig te bestellen, aub!

Week van 3 augustus
Week van 10 augustus
Week van 17 augustus
Week van 24 augustus
Week van 31 augustus

: Gevulde courgette met grilgroentjes en mozzarella
: Ovenschotel met courgette, aubergine en kaas
: Tagliatelli met groentemelange gegratineerd
: Gevulde wraps met grilgroentjes en crème van paprika
: Veggieballetjes in tomatensaus met selder en duchesse

Prettige vakantie en wees aub een beetje voorzichtig in deze coronatijden !!!

