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1-3-2022 di Sausijsjes met krieltjes, tomaatjes en balsamico*# 

LekkerBèks is van woensdag 2 tot en met zondag 6 maart gesloten in verband met vakantie 

Nationale week zonder vlees: Shared dining 

7-3-2022 ma Indiase tafel: Gekruide linzengehaktballetjes in currysaus, Gouden Kerala-curry, 
Tandooribloemkool, naanbrrod, komkommer-magoraita,  

8-3-2022 di Aziatische tafel: Sambal goreng buncis, paddenstoelen met miso, paksoy met gember 
en knoflook, rijst, hete eieren 

9-3-2022 wo Midden Oosten tafel: Tunesische auberginestoof met couscous, labneh,  platbrood, 
salade met sinaasappel en granaatappel 

10-3-2022 do Zuid Amerikaanse tafel:  Taco's met chipotle en jackfruit, Braziliaanse koolsalade, salsa 
verde, mangosalsa 

11-3-2022 vr Italiaanse tafel: Courgette involtini, foccacia, artisjokdip, ragù met pappardelle, salade 
met tomaatjes en balsamico 

12-3-2022 za gesloten 

13-3-2022 zo gesloten 

14-3-2022 ma Gestoofd rundvlees uit Florence met maisbrood en salade*# 

15-3-2022 di Gebakken kip met knolselderij-pastinaakrösti en salade*# 

16-3-2022 wo Gehaktballen in Belgische biersaus met hete bliksem*# 

17-3-2022 do Garnalen en witvis met tomaat, feta en maisbrood# 

18-3-2022 vr Ottolenghi tafel (veggie) 

19-3-2022 za gesloten 

20-3-2022 zo gesloten 

21-3-2022 ma Varkens-afelia met riso en herdersalade# 

22-3-2022 di Midden Oosten tafel: Kip-courgette burgers met komijn, Salade van geroosterde 
bloemkool en hazelnoot, tomaten-amandeltaart,  feta dip 

23-3-2022 wo Runder Daube met puree en salade*# 

24-3-2022 do Zalm-spinazie lasagne met citroen # 

25-3-2022 vr Ottolenghi tafel (veggie)*# 

26-3-2022 zat gesloten 

27-3-2022 zo gesloten 

28-3-2022 ma Cottage pie met mosterdkaaslaagje (veggie of h.o.h bio gehakt) *# 

29-3-2022 di Kip Rendang met kokosrijst en ananas-komkommeratjar*# 

30-3-2022 wo Griekse tafel: Keftedes, gevulde groenten met kruiden-fetarijst, Griekse salade, Tzaziki 

31-3-2022 do Indiase tafel: Mulligatawnysoep, Boterkip, naanbrood, komkommerraita*# 

 

Gerechten met een sterretje * zijn op onderdelen glutenvrij.  Gerechten met een hekje #  geschikt om in te vriezen 

Als u soep of een toetje wilt dan graag bij de kolom het gerecht toevoegen. Deze uiterlijk 1 dag van te voren bestellen. 
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