Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

3/10/2022

4/10/2022

6/10/2022

7/10/2022

groentesoep (1,1a,9)

pompoensoep (1,1a,9)

parmentiersoep (1,1a,9)

EGG DAY
tomatensoep (1,1a,9)

schnitzel (1,1a)

kipfilet (9)

gehaktballetjes tomatensaus (1,1a,9)

omelet (3,7)

wortel (7)

bloemkool bechamel (1,1a,9)

koude groentenmix (3,9,10)

spinaziepuree (7)

aardappelen

gebakken aardappelen (6,9)

cajunaardappelen

kiwi

yoghurt

koek

vanillepudding

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

10/10/2022

11/10/2022

13/10/2022

14/10/2022

erwtensoep (1,1a,9)

knolseldersoep (1,1a,7,9)

tomatensoep (1,1a,9)

courgettesoep (1,1a,9)

cordon blue (1,1a,7)

worst (1,1a)

kipfilet (9)

Spaghetti (1,1a,6)

spinazie roomsaus (1,1a,7)

witte kool (1,1a,7)

appelmoes

bolognaise (1,1a,7,9)

aardappelen

aardappelpannetje met spekjes

puree

yoghurt

koek

rijstpap

banaan

***De ingredienten van de maaltijden kunnen bij onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden.***
**De maaltijden worden bereid in een keuken waar veel ingredienten verwerkt worden, vandaar zijn sporen van andere allergenen nooit uit te sluiten.**
ALLERGENEN : 1 : Gluten, 1a : Tarwe, 1b : Rogge, 1c : Gerst, 1d : Haver, 1e : Spelt, 1f : Kamut, 2 : Schaaldieren, 3 : Eieren, 4 : Vis 5 : Aardnoten, 6 : Soja, 7 : Melk, 8 : Noten, 8a : Amandelen, 8b : Hazelnoten,
8c : Walnoten, 8d : Cashewnoten, 8e : Pecannoten, 8f : Paranoten, 8g : Pistachenoten, 8h Macadamianoten, 8i : NOT USED 9 : Selderij, 10 : Mosterd, 11 : Sesamzaad, 12 : Sulfieten, 13 : Lupine, 14 : Weekdieren

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

17/10/2022

18/10/2022

20/10/2022

21/10/2022

juliennesoep (1,1a,3,9)

champignonsoep (1,1a,6,7,9)

tomatensoep (1,1a,9)

kervelsoep (1,1a,9)

kipbrochette (1,1a,6)

Slavink (1,1a)

vol au vent (1,1a,3,6,7,9)

vispannetje met prei (1,1a,4,7,9)

zoet-zure saus (7)

erwtjes en wortelen (1,1a,7)

tomatenslaatje (6)

rijst

gratin dauphinois (1,1a,7)

gebakken aardappelen

puree (7)
dag van de jeugdbeweging!

chocoladepudding

appel

fruityoghurt

koek

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

24/10/2022

25/10/2022

27/10/2022

28/10/2022

bloemkoolsoep (1,1a,9)

paprikasoep (1,1a,9)

knolseldersoep (1,1a,9)

Halloween pompoen-wortelsoep (1,1a,7,9)

kipfilet (9)

parmentier gehaktschotel
met bloemkool (1,1a,3,6,7)

Vlaamse stoverij (1,1a,1c,6,7,10,12)

lasagne (1,1a,7,9)

boterboontjes (1,1a,7)

appelmoes

aardappelen

aardappelen

pruim

chocolademousse

mini donut

yoghurt

***De ingredienten van de maaltijden kunnen bij onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden.***
**De maaltijden worden bereid in een keuken waar veel ingredienten verwerkt worden, vandaar zijn sporen van andere allergenen nooit uit te sluiten.**
ALLERGENEN : 1 : Gluten, 1a : Tarwe, 1b : Rogge, 1c : Gerst, 1d : Haver, 1e : pelt, 1f : Kamut, 2 : Schaaldieren, 3 : Eieren, 4 : Vis 5 : Aardnoten, 6 : Soja, 7 : Melk, 8 : Noten, 8a : Amandelen, 8b : Hazelnoten,
8c : Walnoten, 8d : Cashewnoten, 8e : Pecannoten, 8f : Paranoten, 8g : Pistachenoten, 8h Macadamianoten, 8i : NOT USED 9 : Selderij, 10 : Mosterd, 11 : Sesamzaad, 12 : Sulfieten, 13 : Lupine, 14 : Weekdieren

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

