Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

1/09/2022

2/09/2022

Tomatensoep (1,1a,9)

Bloemkoolsoep (1,1a,7,9)

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

Vispannetje gegratineerd (1,1a,4,7)

tuinkers

spinaziepuree (7)

puree
vanillepudding

fruit
Vrijdag

Maandag

Dinsdag

Donderdag

5/09/2022

6/09/2022

8/09/2022

Venkelsoep (1,1a,7,9)

Wortelsoep (1,1a,9)

Tomatensoep (1,1a,9)

Broccolisoep (1,1a,9)

Cordon blue (1,1a,7)

Kipfilet (9)

Hongaarse goulash (9,10)

Spaghetti (1,1a,6)

wortelen (7)
andijvie roomsaus (7)
aardappelen
cajunaardappelen (6)

bloemkool (1,1a,7)
pestosaus (1,1a,3,6,7)
gebakken aardappelen (6,9)
spirelli (1,1a,6)

witte koolslaatje (3,6,7,10)

bolognaise (1,1a,7,9)
vegetarische bolognaise (1,1a,3,6,7,9)

yoghurt

rijstpap

koek

rijst

fruit

***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

Tomatensoep (1,1a,9)

Kippenroomsoep (1,1a,3,7,9)

Witloofsoep (1,1a,7,9)

Pompoensoep (1,1a,9)

Snitsel (1,1a)

Kipbrochette (1,1a,6)

Burger (1,1a)

Viskrokantje (1,1a,3,4,6,9)

broccoliroomsaus

currysaus met groentjes (1,1a,3,7,9,10)
groenteratatouille (1,1a,3)
gebakken rijst (6,9)
penne (1,1a,6)

appelmoes
gebakken aardappelen

wortelstoemp (7)
preipuree (7)
tartaar (3,9,12)

12/09/2022

aardappelen

koek

fruit

chocolademousse

fruit

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

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

Tomatensoep (1,1a,9)

Groentesoep (1,1a,9)

Kervelsoep (1,1a,9)

Kalkoensteak (1,1a)

kipfilet (9)

Vogelnestje (1,1a,3)

Macaroni (1,1a,6)

groene boontjes (1,1a)
witte kool (1,1a,3,7)
aardappelen
puree (7)

waterzooi (1,1a,7,9)
courgette philladelphiasaus (1,1a,3,7,9)

tomaat-champignonsaus (1,1a,3,9)
puree

ham - kaassaus broccoli (1,1a,6,7)
vegetarische 4-kazensaus broccoli
(1,1a,6,7)

chocoladepudding

cake

yoghurt

fruit

spirelli (1,1a,6)

***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

Minestrone

Aspergesoep

Broccolisoep

Preisoep

Kipbrochette (1,1a,6)

gehaktballetjes (1,1a,9)

Vlaams stoofvlees (1,1a,1c,6,7,9,12)

Visbrochette (1,1a,4,7)

witloofslaatje (3,10)
gebakken aardappelen

Spinaziepuree (7)
preipuree (7)
remouladesausje (3,9,12)

fruit

petit-gervais

tomatensaus met groentjes (1,1a,9)
zoet-zure saus (7)
champignonsaus, rauwkostslaatje (1,1a,6,7)tomaat-courgette-roomsaus (1,1a,9)
puree (7)
pilafrijst (7)
farfalle (1,1a,6)
gebakken aardappelen (6,9)
caramelpudding

platte kaas met fruit

