
Aanpassingen kunnen tot 13u de dag voor 
levering. Voor zaterdag - zondag - maandag tot 
vrijdag 13u.

Traiteur Claessens André = Maaltijden met een hart!

Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, leggen wij momenteel de laatste hand aan een samenwerking met een aantal paramedici. 
Op die manier kunnen we al de klanten met een persoonlijke vraag verder helpen zodat ze maximaal kunnen genieten van hun maaltijden en 
hun informeren ivm al de andere thuiszorgdiensten.
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23-sep-19

24-sep-19

25-sep-19

27-sep-19

28-sep-19

29-sep-19

26-sep-19

Aspergesoep

Erwtensoep

Kervelsoep

Portugese soep

Aardappelsoep

Pompoensoep

Tomatenroomsoep

Cordon bleu met wortelen en aardappelen

Crepinet met bloemkool in kaassaus en aardappelen

Kip in zoet zure saus en rijst

Gebraad met boontjes en krieltjes

Omelet met andijvie en aardappelen

Stoofvlees met seizoensgroenten en aardappelen

Ardens gebraad, jus rozemarijn en boerenkoolpuree

Koniginnerijst

Gebak

Yoghurt perzik

Vanillepudding

Fruit

Chocomousse

Taart

Datum Soep Hoofdgerecht Dessert
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aantal :

totaal aantal maaltijden deze week :Al onze gerechten kunnen sporen bevatten van allergenen, contacteer ons indien nodig voor meer informatie!
Bestellen kan met dit formulier tot VRIJDAG aan de chauffeur of telefonisch tot VRIJDAG 13u.

Varkenshaasje, provencaalse groenten en puree

Kabeljauwfilet, witte wijnsaus en preistoemp

Vleesbrood van konijn, marktgroenten en gratin dauphinois

Scampi in curry met appeltjes en gebakken rijst

Parelhoenrollade, druivensaus en peterseliestamppot

Kalfsblanket, gebakken loof en puree

Haantje in rode wijn, champignons en puree

Chef menu
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prijs

dinsdag

vrijdag  

brood 
wit 800g

brood 
grijs 800g

wit klein 
400g

grijs klein 
400g

zoutloos wit 
klein 400g

zoutloos bruin 
klein 400g

rozijnenbrood 
klein 400g

suikerbrood 
klein 400g

sandwiches 
6 stuks confituur kaas hesp salami

2,40 € 2,40 € 1,90 € 1,90 € 1,90 € 1,90 € 3,10 € 3,10 € 2,60 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €

fruitpakket

donderdag

7,00 €


