
Menu 
inclusief 

dagsoep en 
dagdessert

Locaties dopsrestaurants
• Vlijtingen (dinsdag): Parochiaal Centrum, Kloosterstraat 18, 

Vlijtingen
• Kanne (woensdag): C.O.C.K.-lokaal onder de kerk, Sint-

Hubertusstraat 11, Kanne
• Riemst (donderdag): Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 

11, Riemst
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Prijs
5,00 euro/volwassene en 2,50 euro/kind tot 12 jaar – incl. gratis water aan tafel -  frisdrank, 
bier en koffie aan 1 euro - wijn aan 1,5 euro - speciale bieren aan 2 euro.

DORPSRESTAURANTS
GEMEENTE RIEMST

Uw maaltijd reserveren
- telefonisch (tot uiterlijk 1 dag voor het gewenste dorpsrestaurant)
• Vlijtingen & Kanne: Sociaal Huis: tel. 012 45 41 72
• Riemst: Dienstencentrum De Linde: tel. 012 21 46 98
- vooraf een maaltijdbon kopen (voor de daarop volgende weken)
• Vlijtingen: tijdens het dorpsrestaurant of via Sociaal Huis, Paenhuisstraat 15, Riemst
• Kanne: Drankenhandel Epding, Brugstraat 44, Kanne
• Riemst: Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst (ma-do, 9.00 u.-12.00 u.)



VLIJTINGEN

8/01
Kipfilet met stroganoffsaus

en kroketten

15/01
Boomstammetjes met 
boerenkoolstamppot

22/01
Wienerschnitzel met

champignons in roomsaus
en frieten

29/01
Worst met rode kool en 

aardappelen

5/02
Gebraad met groentenmix en 

rösti

12/02
Brochette met currysaus, 

ananas en rijst

19/02
Konijn met appelmoes en 

aardappelbolletjes

26/02
Varkenslapjes met wortelen en 

gratin

5/03
Kalkoenmedaillon met 

grand-mère saus en pommes 
duchesse

12/03
Zalmfilet met prei en puree

19/03
Vidée met sla en frietjes

26/03
Cordon bleu met broccoli en 

ardappelen

KANNE

9/01
Worst met rode kool en 

aardappelen

16/01
Kalkoenmedaillon met 

grand-mère saus en pommes 
duchesse

23/01
Varkensgebraad met broccoli 

en gratin

30/01
Kippenbil met appelmoes en 

rösti

6/02
Blinde vink met 

boerenkoolstamppot

13/02
Vidée met sla en frietjes

20/02
Cordon bleu met wortelen en 

puree

27/02
Kalkoengebraad met 

bloemkool in bechamelsaus 
en kroketten

6/03
GEEN DORPSRESTAURANT

13/03
Brochette met currysaus, 

ananas en rijst

20/03
Konijn met appelmoes en 

aardappelbolletjes 

27/03
Zalmfilet met prei en puree

RIEMST

10/01
Konijn met pruimen en puree

17/01
Vogelnestjes in tomatensaus, 

sla en kroketten

24/01
Varkensgebraad met 

bloemkool in bechamelsaus 
en aardappelen

31/01
Kalkoen met 

champignonroomsaus en 
pommes duchesse

7/02
Kipfilet met prinsesboontjes en 

gratin

14/02
Varkenslapjes met witte kool 

in melksaus en rösti

21/02
Zalm met spinazie in 
roomsaus en puree

28/02
Koninginnehapje met sla en 

frieten

7/03
Cordon bleu met wortelen en 

peterselieaardappelen

14/03
Kippenbil met appelmoes en 

aardappelbolletjes

21/03
Kalkoenlapje met broccoli en 

gratin

28/03
Stoofvlees met sla en frieten

MENU JANUARI - MAART 2019


