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len
Verse verha
vit onze tuinen

Opmerkingen of vragen? Mail ze naar marketing@lunchgarden.be
Verantwoordelijke uitgever: S. Vanderveken, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere.

WARME
WINTERPRIKKELS
Beste gast,
De eerste winterprikkels laten zich voelen en daarbij willen we niets liever dan
ons terug te trekken uit de donkere dagen en onszelf te verwennen met gezellig,
hartverwarmend eten. Dit seizoen staat bij Lunch Garden dan ook helemaal in het
teken van comfort food, après-ski recepten, warm ontbijt, verse pannenkoeken,
deelplankjes met lokale bieren en takeout opties om ook thuis samen op de bank
van een heerlijk bordje troosteten te genieten.
Maar bovenal staat dit seizoen ook in het teken van mensen. Want, dat is
uiteindelijk waar het allemaal om draait deze donkere dagen. Daarom zetten
we ook dit seizoen weer uitzonderlijke mensen in de kijker, organiseren we
solidartiteitsacties om mensen in nood een warm hart toe te dragen en krijg jij
de kans om jouw steentje bij te dragen aan een betere wereld.

MENU

+ DESSERT + DRANK*

Want alles voelt en smaakt beter als je het samen kan delen, toch?
Hartelijke groeten,

WINTERSTOOFPOTJE
+ DESSERT + DRANK

Team
en
Lunch Gard

*

HEERLIJKE VOORUITZICHTEN
FEBRUARI

JANUARI

MENU

WINTERSTOOFPOTJE
12,
+ DESSERT + DRANK
*

*Dessert naar keuze tot € 2,30 & koude drank behalve flesjes van 50 cl, innocent© en alcoholische drank in fles.

KIPPENSCHNITZEL
+ DESSERT + DRANK

MENU

*

12,-

*Dessert naar keuze tot € 2,30 & koude drank behalve flesjes van 50 cl, innocent© en alcoholische drank in fles.

JANUARI - FEBRUARI (3/01-20/02)

WEEKENDGENIETERS

MIXED GRILL

à volonté

vr, za & zo

14,99

Benieuwd naar ons volledig menu van de maand? Neem een kijkje op www.lunchgarden.be of scan de QR-code in het restaurant.
Heeft u last van voedselintoleranties? Check de allergenen uit onze recepten via deze QR-code:
Prijzen en aanbod zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen afwijken in onze ziekenhuisrestaurants.
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WINTER TIME IS COMFORT TIME!
Het is koud en donker buiten, de feestdagen zijn alweer voorbij, baaldagen volgen elkaar op,... Januari is doorgaans de maand waarin we wel
een warme oppepper kunnen gebruiken. Daarom trekken we deze maand de kaart van de comfort food bij Lunch Garden. Dat zijn herkenbare
gerechten met veel smaak. Geen hoogstaande zalfjes en garnituren, maar gewoon hartverwarmende gerechten die nostalgisch doen terugdenken
aan onze jeugdjaren.
Ook zin in zo’n bordje comfort food?
Ga dan lekker aan de slag met het recept van
onze chef Albert!

januari

WITLOOF MET HAM
EN KAASSAUS
OPTIE 1: HUISGEMAAKT
Bereidingstijd: 60 minuten
Boodschappenlijst voor 4 personen:
8 sneden ham
4 stronken witloof
250 gr. kaas
2 dl melk
25 gr. boter
25 gr. bloem
Peper
Zout
Nootmuskaat

Bereiding
• Verwarm de oven voor op 180°C.
• Spoel de stronkjes witloof en kook ze in 10 minuten gaar.
• Laat ze uitlekken en bewaar het kookvocht.
• Smelt de boter en roer er de bloem door. (Dit is de basis van de roux voor je kaassaus)
• Voeg er wat kookvocht van het witloof bij en blijf roeren tot de saus dikker wordt.
• Voeg er de melk bij en blijf je roeren tot de saus bindt.
• Kruid af met peper, zout en nootmuskaat
• Voeg de kaas toe
• Halveer de stronkjes witloof en rol deze in een snede ham.
• Leg de hamrolletjes in een ovenschaal en voeg de kaassaus toe.
• Zet de ovenschotel 30 minuten in de voorwarmde oven.

OPTIE 2: LUNCH GARDEN TRAITEUR
Boodschappenlijst voor 4 personen:
1 traiteurverpakking ‘witloof met ham en kaassaus’

Bereiding
• Verwarm de oven voor op 180°C.
• Leg de hamrolletjes in een ovenschaal en voeg de kaassaus toe.
• Zet de ovenschotel 30 minuten in de voorwarmde oven.
• Plof gezellig op de bank met je bordje geluk
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februari
In februari trekken we richting skipistes, want dan staat alles in het teken van
winterse après-ski momenten, die - laat ons eerlijk zijn - vaak belangrijker
zijn dan het wintersporten zelf! ;) .
Gooi die skilatten aan de kant en kom je lekker verwarmen aan de winterse
oppeppers die onze chef voor jou heeft bekokstoofd:

MENU

KIPPENSCHNITZEL
+ DESSERT + DRANK*

* Dessert naar keuze tot € 2,30 & koude drank behalve flesjes van 50 cl,
innocent© en alcoholische drank in fles.

12,

-

LAMSNAVARIN
MET WINTERGROENTEN

14,

99

ORLOFFGEBRAAD

12,

99

CRUMBLE MET
CRANBERRIES

3,

30
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EEN WARME
TERUGBLIK
Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen vzw vervult de wensen van
kinderen die vechten tegen een levensbedreigende ziekte. Vorig
seizoen vervulden we samen met hen de wens van Lewis.
Lewis is dol op dieren. Daarom leek het hem heel leuk om eens een
bezoekje te brengen achter de schermen van een dierentuin en de dieren
mee te kunnen verzorgen.
Het was een mooie zonnige dag waarop het wensteam in een heel
mooi busje arriveerde bij Lewis en zijn gezin. Mama, papa, broer, zus,
maar vooral Lewis stonden enthousiast klaar voor vertrek. Omdat het
een lange rit was, maakten ze een tussenstop bij Lunch Garden Kortrijk
met een gereserveerde tafel speciaal voor hen, helemaal versierd met
dierenstickertjes. Lewis moest eerst uitgebreid zijn ogen de kost geven,
want er lagen ook cadeautjes klaar, een reuzegrote pluche olifant en
ballonnen aan zijn stoel. Wat een feest! Hij kreeg lekkere frietjes met
vol-au-vent en een rondleiding in de keukens van het restaurant. Daarna
nog even op de foto met het team waarna het gezelschap hun tocht
verderzette richting ‘De Zonnegloed’, een dierentuin voor mishandelde en
verwaarloosde dieren.
Ze werden er rondgeleid achter de schermen en Lewis mocht de otters,
de stokstaartjes, de ezeltjes en zelfs de kamelen eten geven. Na een
drankje, een ijsje en de speeltuin, konden ze nog op eigen houtje door
de dierentuin wandelen. Eenmaal thuis wachtte hem nog een lekkere
verrassing: een grote krokodil van brood, gevuld met allemaal kleine
broodjes en lekkere koffiekoekjes. De krokodil kreeg eerst een kusje op
zijn neus en dan smullen maar!
Na een lange dag ging Lewis uitgeteld naar bed, maar zijn hartje was
gevuld met liefde en mooie herinneringen, wist zijnn mama ons te
vertellen.
In naam van het ganse Lunch Garden-team; bedankt dat we deel mochten
uitmaken van je speciale dag, Lewis! We hopen je snel nog eens te mogen
zien. Het gaat je goed!

p. 4
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DE WINTER VAN
SOLIDARITEIT
Vorig jaar lanceerden we een hele reeks solidariteitsacties om mensen
in nood een warm hart toe te dragen. Naast onze samenwerking met
Make-A-Wish organiseerden we een chocoladeverkoop ten voordele
van ngo Trias, inzamelacties voor jongerenorganisatie Awel en
Ecoute Enfants, deelden we maaltijden uit voor de slachtoffers van
de overstromingen, ...
Ook dit jaar willen we niemand in de kou laten staan en reiken we opnieuw
de hand uit naar mensen die onze steun kunnen gebruiken. CEO van Lunch
Garden, Ann Biebuyck, zet daarom dit jaar, samen met Trias, mee haar
schouders onder de WOMED Award Zuid.
Om de twee jaar ontvangt een vrouwelijke onderneemster, uit een land
waar de ngo Trias actief is, de WOMED Award Zuid uit handen van koningin
Mathilde. Op die manier moedigt Trias onderneemsters uit Afrika, LatijnsAmerika of Azië aan om in zichzelf te geloven en krijgt de onderneming van
deze vrouwen een echte boost. Ook Markant, het Belgische netwerk van en
voor ondernemende vrouwen, werkt hieraan mee.
In 2022 is Oeganda aan de beurt en wordt een vrouw uit dit land dus
verkozen tot onderneemster van het jaar. De selectie daarvan gebeurt
door een 5-koppige Oegandese jury, de voorzitster van Markant én... Ann
Biebuyck.
"In 2019 leerde ik Gudrun Verschuere kennen, de voorzitster van Markant.
We maakten samen een inspiratiereis naar Scandinavië waarbij de focus
lag op vrouwelijk ondernemerschap. Super inspirerend was dat! Daarna
vroeg Gudrun mij of ik mee wilde werken aan de tweejaarlijkse Womed
Award Zuid. Dat sprak me meteen aan", vertelt Ann.
In Oeganda versterkt Trias ondernemersvereniging Ussia en Tunado, de
nationale imkerorganisatie. Beide partnerorganisaties zorgen ervoor dat
heel wat Oegandese vrouwen toegang krijgen tot opleidingen, leningen en
markten. Alle 61 vrouwelijke onderneemsters die zich kandidaat stelden
voor deze editie van de WOMED Award Zuid zijn dan ook aangesloten bij
één van beide organisaties.
In maart kom je in jouw restaurant heel wat meer te weten over deze
initiatieven, het engagement van onze CEO en kan je indien je wil jouw
steentje bijdragen aan een warmere wereld.
Ontdek alvast hoe Trias dromen kansen geeft op www.Trias.ngo
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ENGLISH BREAKFAST? YES PLEASE!
Het Engels ontbijt begon aan zijn opmars als het ontbijt van de Britse adel. Terwijl wij onze gasten dezer dagen eerder op een diner zouden
uitnodigen, was het ontbijt toen hét moment om gasten te ontvangen en, aan de hand van een tafel boordevol lekkers, de rijkdom van je
landgoed uit te stallen.
Later, rond de Industriële Revolutie, begon ook het gewone volk een
rijkelijk ontbijt te nuttigen om lange werkdagen in de fabriek te kunnen
overbruggen. Het nationale ontbijt was een feit.
Tegenwoordig eten Britten niet meer elke dag een ‘English breakfast’,
maar is het in verslankte vorm een traktatie voor het weekend
geworden.
Ook bij Lunch Garden kan je vanaf heden iedere zaterdag tot 11u een
lekker warme start van je dag nemen met een stevig ontbijt met spek,
worstjes, roerei, tomaat en broodjes voor maar €5.
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360°
GELUK

Indommelen in verse lakens, je pluizige viervoeter die op je schoot
ronkt, je lievelingsnummer op de radio, centjes vinden in de plooi van
je zetel, die zeldzame dag dat je wakker wordt met je haar netjes in de
plooi, een spontane glimlach van die onbekende knapperd op straat, ...
Geluk schuilt vaak in een klein hoekje ... of in ons geval in een grote
cirkel! Want wat worden wij blij van een verse warme pannenkoek
met een stomende tas koffie erbij!
Zin om te delen in ons geluksmomentje? Mis dan zeker onze
huisgemaakte pannenkoeken niet!
Je vindt ze deze winter iedere dag van 14u30 tot 17u op het menu. We
doen er nog een koffietje, thee of chocolademelk bij voor maar € 1,25.

Afspraak tijdens de tea-time?
p. 6
210611_Daily-Garden_v03_NL.indd 6

17/12/2021 15:01:49

APERO'CLOCK!

Het aperitiefmoment is er hoofdzakelijk ééntje van samen delen en
samen gezellig genieten. Een verfrissende cock- of mocktail, een
glaasje wijn, een parelend biertje en wat kleine hapjes om te delen;
de perfecte manier om de eetlust op te wekken, de tongen los te
krijgen en het wachten op de laatkomers te verzachten.
Tijdens de maand januari vind je voor de beste aperomomenten samen
een bordje vol Ardeense lekkernijen terug aan het buffet: Gerookte
Ardeense ham, Ardeense pate, schijfjes witte pens, Maredsous ©
kaas, gekonfijte uien, appelkappertjes en mosterd.

PROMO - Neem er voor 2€ extra een Tripel d'Anvers* bij.

Lunch Garden stelt jou deze winter de Tripel D’Anvers voor: een bier
boordevol goesting! Laat je verrassen door de lichtzoete smaak van de
eerste slok, de frisse, sprankelende toetsen, de kruidige aroma’s met
subtiele hints van sinaasappelschil en koriander en de volmondige
afdronk. Met haar 8% alcohol mag Tripel d’Anvers zich een sterk blond
bier noemen, maar diep vanbinnen is ze door de lichtzoete en kruidige
smaken wel lekker zacht. Met andere woorden, een echte Belgische
tripel: Brutaal en uitbundig, maar met een zeer groot hart.

Santé!

*Of een ander biertje op fles naar keuze
p. 7
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LUNCH GARDEN BIJ JOU THUIS?
DAT KAN!
Onze chefs bieden heel wat mogelijkheden aan opdat jij ook thuis van jouw favoriete Lunch Garden
recept kan genieten:
1. Geef op voorhand je bestelling door via onze Ord’r | Lunch Garden applicatie. Jouw maaltijd zal
klaarstaan aan de afhaalzone van het restaurant op het moment dat jou het beste aankomt. Sla de
wachtrij over eenmaal ter plaatse en je kan zo weer de baan op!
2. Laat je bestelling lekker makkelijk tot aan jouw voordeur leveren via Deliveroo. Check www.deliveroo.
be om te kijken of jouw zone wordt bedeeld.
3. Er staat een selectie gekoelde traiteurschotels klaar om mee te nemen aan het ‘Lunch Garden at
home’ buffet; familieverpakkingen van onze populairste gerechten, klaar om op te warmen en in een
handomdraai op je bord te serveren.

MENU
januari
TRAITEUR
VOL- AU- VENT
BALLETJES IN TOMATENSAUS OF LUIKSE BALLETJES
WITLOOF MET HAM EN KAASSAUS
WINTERS STOOFPOTJE
AARDAPPELPUREE

MENU
februari
TRAITEUR
VOL- AU- VENT
BALLETJES IN TOMATENSAUS OF LUIKSE BALLETJES
WITLOOF MET HAM EN KAASSAUS
BOLOGNAISESAUS
AARDAPPELPUREE

?
h
c
to
,
n
e
m
o
n
e
Mooi meeg

SPEELTIJD
Sudoku

OPLOSSING
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