
 

 

 

 

 

 

Didactisch restaurant Mariagaard 

Oosterzelesteenweg 80 

9230 Wetteren 

 

Telefoon: 09 365 76 15 

E-mail: mise-en-place@mariagaard.be 

www.mariagaard.be 

 

Wij hopen jullie snel te mogen verwelkomen! 
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We nodigen u uit om kennis te komen maken met "Mise-en-place", het didactische 

restaurant van Mariagaard. 

Wat is een didactisch restaurant? 

We zijn in de eerste plaats een school: onderwijs is en blijft onze hoofdtaak. Maar onze 

leerlingen moeten hun kennis en vaardigheden ook in de praktijk kunnen brengen. Dat 

doen ze in "Mise-en-place", dat als een 'oefenrestaurant' fungeert. 

We gaan ervan uit dat elke leerling niet één, maar veel kansen verdient. Dat hoort bij het 

leerproces. En als er dan eens iets fout loopt in de zaal of in de keuken, verontschuldigen 

we ons daarvoor. Net die kans om fouten te mogen maken, biedt ons de mogelijkheid om 

onze leerlingen op te leiden tot bekwame, gemotiveerde jongeren voor het beroep. 

Openingsuren 

U bent welkom vanaf 12.05 uur. Om 14.15 uur proberen we af te sluiten. Onze leerlingen 

hebben nadien nog andere lessen. Gelieve die uren te respecteren. 

Denk eraan dat tijdens de schoolvakanties en op de stagemomenten het restaurant 

gesloten is. Op de website vindt u die informatie.  

Wat bieden we aan? 

Om tot een goede kwaliteit te komen is een basisopleiding onontbeerlijk. Ons aanbod 

weerspiegelt dat. 

Met onze tweede graad restaurant en keuken bieden we de klassieke keuken aan. 

Op maandag- en dinsdagmiddag serveren wij dagelijkse keuken waarin 

basistechnieken en -bereidingen heel veel aandacht krijgen. 

In de derde graad werken we rond bistro en buffetten.  

Op donderdagmiddag komen verfijnde dagschotels aan bod en verwerken we vooral 

vergeten groenten en fruit in vergeten recepten. 

 

Op vrijdagmiddag werken we met buffetten. Elke week serveren de leerlingen binnen 

een bepaald thema een buffet, met een keuze uit 2 soepen, 2 voorgerechten, 

2 hoofdschotels en 2 desserten.  

Omdat onze leerlingen grootkeuken op stageplaatsen in contact komen met de 

directiekeukens werken de leerlingen van het zevende jaar rond gastronomische menu’s. 

Zij verwennen de smaakpapillen op verschillende woensdagavonden. Raadpleeg de 

precieze data op de website. 

Op de website van de school (www.mariagaard.be) kan u via de link "restaurant" alle 

informatie vinden. De menu’s worden enkele weken op voorhand aangekondigd. 

Reserveren kan via de website. (Reservering is aan te raden.) 

Telefonisch kan u Mise-en-place bereiken via het nummer 09 365 76 15. 

  



Waarom de naam “Mise-en-place”? 

We kozen deze naam om verschillende redenen. 

Toen Auguste Escoffier rond de eeuwwisseling tussen de negentiende en twintigste eeuw 

de standaard zette voor de Franse keuken, zorgde hij ook voor een goede organisatie 

van het kookproces. 

Dat is wat mise-en-place betekent, dat alles klaarligt zodat de kok zijn werk kan doen: 

ingrediënten moeten voorbereid zijn, kruiden en toevoegsel moeten bij de hand zijn, alle 

materialen moeten klaarliggen, de ovens moeten op temperatuur zijn. 

Het is ook symbolisch voor wat we willen bereiken: het restaurant is een mise-en-place 

voor onze leerlingen zodat ze kunnen leren. 

Het logo werd ontworpen door een leerling. De stand van het mes is sterk bepalend voor 

een goede snijtechniek. Mooi, correct versneden voedingsmiddelen liggen aan de basis 

van een lekkere voeding. Lekker voor de neus, lekker voor de mond, maar ook lekker 

voor het oog. 

Wij danken u voor het vertrouwen in onze leerlingen en leerkrachten en doen er alles aan 

om u binnen onze mogelijkheden te verwennen! 

 

 

  



Maandag 18/4/2022 

 

Paasmaandag  

 

Dinsdag 19/4/2022 

Witloofsalade met gebakken goudbrasem         

Parelhoen met sinaasappel, witloof en wafelaardappel                            

Flensje met confituur 

 

Donderdag 21/4/2022 

Slaatje met scampi zure room en tomatenvinaigrette    

Varkenshaasje met mozzarella en zongedroogde tomaten, ratatouille en puree 

met olijfolie 

Millefeuille gebakje met crème patissière, ananas en aalbessen 

 

Vrijdag 22/4/2022  

Leerlingen op stage  

  



Maandag 25/4/2022 

Krakende groentekerrie 

Warme beenham met gebakken asperges 

Milkshake banaan 

Dinsdag 26/4/2022 

Didactisch restaurant gesloten 

Woensdag 27/4/2022 (VOLZET)

Traaggegaarde zalm met foreleitjes en dille-olie 

Tataki van zwaardvis, garam masala en oosterse tomatensaus   

Kalfswangetjes met espuma van bloemkool, asperges en zwarte fetuccini  

Crêpe soufflée met sinaasappel en gemarineerde aardbeien 

Donderdag 28/4/2022 

Gerookte zalm met mieriksworteldressing en daikon salade  

Chinese kip met wokgroenten en gebakken rijst   

Fruitbrochette met citroengranité 

Vrijdag 29/4/2022 

Leerlingen op stage  



Maandag 2/5/2022 

Salade niçoise 

Ossentong in madeirasaus met kroketjes 

Pannenkoekjes met mangomousse 

Dinsdag 3/5/2022 

Bavarois van avocado met serranoham 

Gebakken forel met tomaat, peterselieboter en natuuraardappelen 

Chocolade Cambridge cream 

Donderdag 5/5/2022 

Glasnoedels met gebakken pijlinktvis en Thaise vinaigrette 

Gesmoorde lamsschenkel ras-el-hanout en lentegroentjes  

Churros met mascarponecrème 

Vrijdag 6/5/2022 

Leerlingen op stage  



Maandag 9/5/2022 

Toast champignon  

Wijting met geplette aardappel en seizoensgroentjes Toas 

Crêpe suzette 

Dinsdag 10/5/2022 

Kaaskroket met aspergesalade 

Balletjes in tomatensaus en puree 

Sachertorte 

Donderdag 12/5/2022 

Agnes sorel soep 

Tongschar meunière, veldsla en natuuraardappelen 

Miserable met aardbeien    



Vrijdag 13/5/2022 – Portugees buffet 

Soep: 

Portugese soep (pittige tomatensoep met paprika en rijst) 

Caldeira (vissoep) 

Voorgerecht: 

Gebakken sardientjes 

Salade de polvo (Portugese octopussalade met paprika, peterselie, look, 

rode ui en rode wijnazijn) 

Hoofdgerecht: 

Cataplana de marisco 

Frango piri piri (geroosterde kip, gemarineerd met pikante pepersaus) 

Bijgerechten: 

Gebakken aardappelen met olijven en look 

Geglaceerde worteltjes met look, peterselie, gember en kappertjes 

Dessert: 

Pasteis de belem (pasteitjes met kaneelpudding) 

Arroz doce (zoete romige rijstpudding) 



Maandag 16/5/2022 

Hamrolletjes met asperges, rucola en mosterddressing  

Vleesbrood met worteltjes en erwtjes, gebakken primeuraardappelen 

Yoghurt sinaasappeltaartje 

Dinsdag 17/5/2022 

Kervelsoepje met chorizo 

Saltimbocca van kalkoen, spinazie, geitenkaas en Griekse pasta 

Saint Honoré gebak 

Woensdag 18/5/2022 

Gnudi met mozzarella asperges, tuinbonen, citroenboter en parmezaan 

Gegrilde tonijn in 't groen met black rice  

Tarbot gegrild op de graat met krakende groentjes, aardappelcrème en blanke 

boter 

Fruitpizza 

Donderdag 19/5/2022 

Carpaccio van staartvis met tapenade en paprika tomaat vinaigrette 

Gevulde kipfilet met groene asperges en Pomme Anna  

Citroencake met vers fruit en passievruchtencoulis 



Vrijdag 20/5/2022 (Aspergebuffet) (VOLZET) 

Soep: 

Soepje van groene asperges met gekookte kwarteleitjes 

Preisoepje met mosseltjes, saffraan en gegrilde asperges 

Voorgerecht: 

Carpaccio van coeur de boeuf tomaat met flan van asperges en tartaar van 

verse en gerookte zalm 

Asperges à la flamande 

Hoofdgerecht: 

Varkenshaasje met chorizokorst 

Gepocheerde griet Dijonnaise 

Bijgerechten: 

Gebakken asperges 

Aspergesalade met zongedroogde tomaat en kerriedressing 

Dessert: 

Soepje van aardbei met sorbet van asperges 

Asperges met watermeloen en perenvinaigrette 



Maandag 23/5/2022 

Projectweek 

Dinsdag 24/5/2022 

Projectweek 

Woensdag 25/5/2022 

Projectweek 

Donderdag 26/5/2022 

Lesvrije dag  

Vrijdag 27/5/2022 

Lesvrije dag  



Maandag 30/05/2022 

Soepje van doperwten met geitenkaas  

Cote à l'os met béarnaise, frietjes en salade 

Aardbeisoepje met ijs van plattekaas 

Dinsdag 31/5/2022 

Salade met spekreepjes 

Victoriabaars gepocheerd in zoete witte wijn met broccoliflan en 

kasteelaardappelen  

Gevulde pannenkoek 

Donderdag 2/6/2022 

Asperges mousseline  

Parelhoenfilet met chorizokorst gebakken venkel en gratinaardappelen 

Griekse bougatsa met vers fruit 

Vrijdag 3/6/2022 

GIP 



Maandag 6/6/2022 

Lesvrije dag  

Dinsdag 7/6/2022 

Aspergesalade met zongedroogde tomaat, kerrie en spek 

Tikka massala met pasta tandoori  

Ananasbeignets 

Woensdag 8/6/2022 

Burrata met gemarineerde zebratomaatjes 

Gegrilde rode poon, risotto van groene kruiden, dashi en bottarga 

Lamskroon met pecorinokorst en asperges 

Gemarineerde framboos, melkcrème en amandelijs 

Donderdag 9/6/2022 

Warmgerookte snoekbaars met pijpajuin en lauwe balsamicovinaigrette  

Varkenshaasje ‘Arlequin’ met portosaus, mosterdroom, groentjes en 

maïsaardappelen   

Carpaccio van roze pompelmoes en mousse van witte chocolade 



Vrijdag 10/6/2022 (Aspergebuffet) (VOLZET)

 Soep: 

Soepje van groene asperges met gekookte kwarteleitjes 

Preisoepje met mosseltjes, saffraan en gegrilde asperges 

Voorgerecht: 

Carpaccio van coeur de boeuf tomaat met flan van asperges en tartaar van 

verse en gerookte zalm 

Asperges à la flamande 

Hoofdgerecht: 

Varkenshaasje met chorizokorst 

Gepocheerde griet Dijonnaise 

Bijgerechten: 

Gebakken asperges 

Aspergesalade met zongedroogde tomaat en kerriedressing 

Dessert: 

Soepje van aardbei met sorbet van asperges 

Asperges met watermeloen en perenvinaigrette 



Maandag 13/6/2022 

Asperge mousseline  

Bouillabaisse van de Noordzee  

Yoghurt perzik crème 

 

Dinsdag 14/6/2022 

Hollandse maatjes met selder  

Steak champignon met pommes batailles   

Aardbei melba 

 


