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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. 

 
 
 
 
Wat is een didactisch restaurant? 
We zijn in de eerste plaats een school: onderwijs is en blijft onze hoofdtaak. Om de leerlingen de kans te geven 
om hun kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen, werken we op Mariagaard met een oefenrestaurant 
‘Mise-en-Place’ 
Een oefenrestaurant biedt onze leerlingen de kans om fouten te mogen maken. Door die kansen elke dag 
opnieuw te krijgen, geloven we in een sterk leerproces. Na deze opleiding zijn de jongeren klaar voor het 
werkveld. 

 
 
 
Openingsuren en reservatie 
U bent welkom vanaf 12:05. Om 14:15 proberen we af te sluiten. Onze leerlingen hebben nadien nog andere 
lessen. Gelieve hier dus rekening mee te houden. 
Denk eraan dat tijdens de schoolvakanties en op de stagemomenten het restaurant gesloten is. Op de website 
kan u deze informatie terugvinden.  
 
Reserveren kan via de website. Reservatie is aan te raden. 
U kan ons telefonisch bereiken via 09 365 76 15. 
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Aanbod 
Om tot een goede kwaliteit te komen is een basisopleiding noodzakelijk. Ons aanbod weerspiegelt dat. 
 
Met onze tweede graad restaurant en keuken bieden we de klassieke keuken aan. 
Op maandagmiddag serveren wij de dagelijkse keuken waarin basistechnieken en -bereidingen heel veel 
aandacht krijgen. 
 
In de derde graad werken we rond bistro en buffetten.  
Op donderdagmiddag staan verfijnde en speciale producten in de dagschotels in de kijker. 
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 
dinsdagavonden. Je kan de exacte data raadplegen op onze 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. 

 

MAANDAG DINSDAG-AVOND  DONDERDAG VRIJDAG 

Vast menu 

(4de jaar) 

 Bistro 

(5de jaar) 

Buffet  

(6de jaar) 

*Soep of voorgerecht 

*Hoofdgerecht 

*Dessert 

 *Soep of voorgerecht 

*Hoofdgerecht 

*Dessert 

*Soep (2) 

*Voorgerecht (2) 

*Hoofdgerecht (2) 

*Dessert 

Keuken open om 12.05 uur, 

zaal sluit om 14.15 uur 

 Keuken open om 12.05 uur, 

zaal sluit om 14.15 uur 

Keuken open om 12.05 uur, 

zaal sluit om 14.15 uur 

Kostprijs 16 euro, exclusief 

drank 

 Kostprijs 17 euro, exclusief 

drank 

Kostprijs 25 euro, exclusief 

drank 

 Avonddienst: 

directiekeuken: vast menu 

(7de jaar) 

  

 *Hapje 

*Voorgerecht  

*Hoofdgerecht 

*Dessert 

*Koffie/ Thee 

*Water 

  

 Iedereen aanwezig om 19.00 

uur, zaal sluit om 22.15 uur 

  

 Kostprijs 55 euro, inclusief 

Cava, aangepaste wijnen, 

water, koffie/thee 

(Exclusief frisdranken) 

Kostprijs 48 euro, inclusief 

water, koffie/thee  

(Exclusief frisdranken) 
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Maandag 19/9/2022 

 
Broccolisoep met kippenblokjes 

Lamsnavarin (raapjes/boontjes/wortelen) met couscous 
Profiteroles met vanille-ijs en chocolade 

 
Dinsdag 20/9/2022 (avond)  

 
Tartaar van zeebaars op olijvenbiscuit, mascarponedressing en wasabi 

Soepje van waterkers met een crème van eigeel, handgepelde grijze garnalen 
en haringkaviaar  

Traaggegaarde wilde eend met gebraiseerd witloof en warme perzik met 
limoensaus 

Crumble met rode vruchten, amandel crème, mangocoulis en sorbet van bosbes 
 

Donderdag 22/9/2022 

 
Salade met warm gerookte kwartel  

Varkenswangetjes met kriekbier, witloofsalade en frietjes 
Café glacé 

 
Vrijdag 23/9/2022 

 
Italiaans buffet 

 
Minestronesoep 

Koude komkommersoep met koriander 
 

Voorgerecht: 
Carpaccio met pesto van basilicum  

Ravioli met ricotta, zongedroogde tomaat en een sausje met gele paprika 

 
Hoofdgerecht: 

Lasagne van zalm en spinazie en Martini-biancosaus 
Ossobuco 

 
Bijgerechten: 

Tomatensalsa van romatomaat met mozzarellabolletjes en basilicumolie 
Risotto met boschampignons 

 
 

Nagerecht: 
Tiramisu 

Panna cotta 
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Maandag 26/9/2022 

 
Cultivateursoep 

Gegrilde kalkoentournedos met groene pepersaus, frieten en groentenmandje  
Tiramisu  

 
Donderdag 29/9/2022  

 
Restaurant gesloten – Leerlingcontacten   

 
Vrijdag 30/9/2022 

 
Restaurant gesloten - Lesvrije dag  
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Maandag 3/10/2022 

 
Kervelsoepje met chorizo 

Papillot van pladijs, blanke botersaus, gestoofde prei en peterselieaardappelen 
Flensjes met suiker 

 
Donderdag 6/10/2022 

 
Gebakken kabeljauw met aardappelespuma 

Kalfsblanket met peterselieaardappelen 
IJsgekoelde sabayon 

 
Vrijdag 7/10/2022 

 
Belgisch buffet 

 

Soep: 
Witloofsoepje met gedroogde gandaham 

Romig preisoepje met mosselen 
 

Voorgerecht: 
Bouchée à la reine 

Luikse salade 
 

Hoofdgerecht: 
Mosselen  

Stoofvlees met geuze 
 

Bijgerechten: 
Witloof - appelsalade 

Frietjes 

Mayonaise 
 

Nagerecht: 
Brusselse wafels 

Sabayon van Kriekbier 
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Maandag 10/10/2022 

 
Kipkroket met rode biet vinaigrette  

Waterzooi van vis met natuuraardappelen   
Bladerdeeg met vers fruit 

 
Dinsdag 11/10/2022 (avond) 

 
Open ravioli van woudpaddenstoelen en crème van kastanjes, ricotta en 

Parmezaanse kaas, zalfje van gegrilde butternut en zoete honingvijgen 
Zalmrug in 't groen, viseitjes en limoenschuim 

Patrijs met tarte tatin van witloof, pastinaak, veenbessen, beukenzwam en 
avocado-olie 

Jasmijnrijsttaartje met gekonfijt exotisch fruit 
 

Donderdag 13/10/2022 

 
Koolsoepje met rookworst 

Eendenborst met sinaasappelsaus met vijgen, witloof en strobedaardappelen  
Wentelteefjes met peperkoek en vanille-ijs  

 

Vrijdag 14/10/2022 

Frans buffet 

 
Soep: 

Parmentiersoepje met gepocheerde eitjes 
Consommé Henri IV 

 
Voorgerecht: 

Quiche lorraine 
Galantine van kip en rundstong 

 
Hoofdgerecht: 

Coq au vin 
Gegrilde griet met Dijonnaisesaus 

 
Bijgerechten: 

Ratatouille 

Pommes duchesse 
 

Nagerecht: 
Crêpes suzette 

Franse kaas 
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Maandag 17/10/2022 

 
Tartaar van verse en gerookte zalm met currydressing 

Blinde vink met boontjes, warme tomaat en gratin 
Oliebollen 

 
Donderdag 20/10/2022 

 
Goujonettes met gribichesaus 

Choux farci 'Dijonaise' met gebakken aardappelen en groene kool  
Moelleux au chocolat met creme anglaise   

 
Vrijdag 21/10/2022 

 
Caraïbisch buffet 

 

Soep: 
Pikant Caraïbisch pompoensoepje met garnalen 

Caraïbische bonensoep met groene kool 
 

Voorgerecht: 
Surinaamse wrap (kip, ananas, boontjes, ei, aardappelen) 

Octopus in olijvensaus 
 

Hoofdgerecht :  
Zeebaars in bananenblad 

Lamsstoofpotje met aardappelen, paprika, sinaas en koriander 
 

Salade van tomaat en rode ui 
Artisjokkensalade met palmharten 

Caraïbische rijstschotel 

 
Dessert :  

Carpaccio van ananas 
Sorbet van tamarillos (boomtomaat) 
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Maandag 24/10/2022 

 
Restaurant gesloten  

 
Donderdag 27/10/2022 

 
Knolselder-pastinaaksoep met gremolata 

Rug van speenvarken met spruitjes en gratin met warmoes, sherrysaus  
Nougat glacé met karamelsaus 

 
Vrijdag 28/10/2022 

 
Breugelbuffet 

 
Soep: 

Uiensoep 

Erwtensoep met spek 
 

Voorgerecht: 
Boerenpaté, hoofdvlees, bloedpens, rode uienconfituur 

Zoete haring met geplette aardappelen en ajuinsaus 
 

Hoofdgerecht: 
Balletjes met noordkrieken 

Warme beenham 
 

Bijgerechten: 
Kolensalade met notenvinaigrette 

Gemengde vergeten groentjes 
Aardappel in veldkleed met lookboter 

Bruin brood, rozijnenbrood, reuzel en boter 

 
Nagerecht: 

Pruimentaart 
Rijstpap 

 
 

Herfstvakantie 
Maandag 31/10 t.e.m. 4/11 

  

http://www.mariagaard.be/
mailto:mise-en-place@mariagaard.be


   

Mariagaard Oosterzelesteenweg 80 9230 Wetteren   Telefoon: 09 365 76 15  
www.mariagaard.be  E-mail: mise-en-place@mariagaard.be                                                                                        

 

Maandag 07/11/2022 

 
Scampi diabolique 

Kip met jagersaus, waterkers en duchesse aardappel   
Gepocheerde peer, chocolade en crème anglaise 

 
Dinsdag 08/11/2022 (avond) 

 
Topinamboersoepje met zoetzure topinamboerschijfjes en truffelpuree 

Zeewolf met ansjovisroom, doperwten, anijs en butternut 
Reebok met boleten, kweepeer, ebly kroketten en gefrituurde courgette 

Chocolademousse met gebakken yoghurt, sinaas en rood fruit 
 

Donderdag 10/11/2022  
 

Quiche met pompoen en bleu d'Auvergne 

Varkensmignonette  'arlequin' met pommes dauphines 
Savarins met mandarijntjes 

 
Vrijdag 11/11/2022  

 
Restaurant gesloten – Wapenstilstand  
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Maandag 14/11/2022 

 
Knolseldersoep met roze garnalen 

Piepkuiken "clamart" met strobedaardappelen  
Panna cotta met rood fruit 

 
Donderdag 17/11/2022 

 
Mousse van gerookte forel, vinaigrette van rode biet en witloofsalade 

Wildragout met appel gevuld met veenbes en amandelkroketjes 
IJsparfait van roze pompelmoes en tijm 

 
Vrijdag 18/11/2022 

 
Wildbuffet 

 

Soep: 
Champignonsoep met beukenzwam 

Velouté van parelhoen met citroentijm 
 

Voorgerecht: 
Wildpaté met garnituren 

Gebakken schorseneren met kastanjes 
 

Hoofdgerecht: 
Fazantfilet Brabançonne 

Wildburger poivradesaus  
 

Bijgerecht: 
Saffraan peertjes met veenbessen 

Knolselderpuree 

Gratin van groene kool 
 

Nagerecht: 
Omelet Sibérienne 

Warme appeltaart met kaneel ijs 
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Maandag 21/11/2022 

 
Courgettesoep met groene curry en kokos 

Orloffgebraad met kolentaartje en aardappelblini's 
Sabayon met peer en amandelcrumble 

 
Donderdag 24/11/2022 

 
Ballotines van zalm met saus van schaaldieren 

Konijnenbil met geuze, prei en tagliatelle 
Gebakken appeltjes met Luikse stroop en peperkoekijs 

 
Vrijdag 25/11/2022 

 
Wildbuffet 

 

Soep: 
Champignonsoep met beukenzwam 

Velouté van parelhoen met citroentijm 
 

Voorgerecht: 
Wildpaté met garnituren 

Gebakken schorseneren met kastanjes 
 

Hoofdgerecht: 
Fazantfilet Brabançonne 

Wildburger poivradesaus 
 

Bijgerecht: 
Saffraan peertjes met veenbessen 

Knolselderpuree 

Gratin van groene kool 
 

Nagerecht: 
Omelet Sibérienne 

Warme appeltaart met kaneel ijs 
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Maandag 28/11/2022 

 
Erwtensoep rookworst 

Kipfilet Brabançonne 
Ananasbeignets met kaneelroom 

 
Donderdag 01/12/2022 

 
Bladerdeeggebakje met boschampignons en vnoteninaigrette  

Kabeljauw op Vlaamse wijze, mousseline en puree met zongedroogde tomaten  
Sorbet van banaan met amandelkoekjes en sinaasappelsaus 

 
Vrijdag 02/12/2022 

 
Restaurant gesloten – Stage leerlingen  

 

Maandag 05/12/2022 
 

Dubarry soepje 
Rosbief met portosaus en aardappel wedges 

Frangipanegebak met abrikozencoulis 
 

Donderdag 08/12/2022 
 

Visterrine met scampi en zure room 
Wienerschnitzel met snijboontjes, mosterdsaus en aardappel wedges 

Riz Condé 
 

Vrijdag 09/12/2022 
 

Restaurant gesloten – Stage leerlingen  

 
 

Kerstvakantie 
Maandag 26/12 t.e.m. 6/01 

 
Terug open vanaf maandag 09/01/2023 
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