
 
Heeft u vragen over voedselallergenen?  

Meldt het ons!   

 

 
 

MAANDAG 
 

06/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep 
Gebakken kalkoentournedos à l’orange met gestoofde erwten en 

aardappelen 
Dessert : Assortiment van desserts 

 
Avond: broodbeleg met charcuterie van de dag en bananen 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, lupine, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren  

 
 

DINSDAG 
 

07/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Pastinaaksoep 
Pompoenstoemp met kaasburger en Spaanse saus  

Dessert: Chocomousse 

 
Avond: Broodbeleg met charcuterie van de dag en kiwi’s  

Gluten, selder, 

mosterd, pinda’s, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 
 

WOENSDAG 
 

08/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Champignonsoep 
Gegratineerde witloof- en hespenrolletjes met puree  

Dessert: Verloren brood met karamelsaus 
 

Avond: Broodbeleg met charcuterie van de dag en ananas 

Gluten, selder, lupine, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 
 

DONDERDAG 
 

09/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Wortelsoep 
Osso Bucco à l’italienne met frisse groenten en verse frieten 

Dessert: Karamelpudding 
 

Avond: Broodbeleg met charcuterie van de dag en meloen 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, melk, sulfiet, 

soya, eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

10/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Witloofsoep 
Spaanse paella schotel 

Dessert: Clafoutis 
 

Avond: Broodbeleg met charcuterie van de dag en passievruchten 
Hotdogs 

Gluten, selder, lupine, 

vis, mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren, 

schaaldieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Erwtensoep 
Karnemelkstovers met gekookt eitje en kaassneedjes  

Dessert: Miserabletaart 
 

Avond:  Broodbeleg met bordje pastei met uienconfijt en krentenbroodje  

Gluten, selder, lupine, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 
 

ZONDAG 
 

12/01 

Variabel zondagsontbijt 
 

                   Nieuwjaarsmenu   

 
Avond:   Broodbeleg met rolmops en druiven  

Gluten, selder, lupine, 

vis, mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren, 

noten 



 

 
 

MAANDAG 
 

13/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep 
Gebakken Hawaï burger met rode kool, aardappelen en jus saus 

Dessert: Javanais 
 

Avond: Broodbeleg met oude kaassneedjes en bananen 
Bordje met gerookte vis  

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, vis, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

DINSDAG 
 

14/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Preisoep 
Parelhoenfilet met champignonsaus, gestoofde spruitjes en aardappelen  

Dessert: Vanillepudding met speculaas  
 

Avond: Kalfskop en perzik  
Croque-Monsieurs 

Gluten, selder, lupine, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 
 

WOENSDAG 
 

15/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Broccolisoep 
Kalfsstoofvlees Marengo met aardpeer, pastinaakgratin en aardappelen  

Dessert: Panna Cotta  
 

Avond: Broodbeleg met crème paté en ananas  

Gluten, selder, lupine, 

sesam, mosterd, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 
 

DONDERDAG 
 

16/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Pastinaaksoep 
Koude prepare-schotel met frisse groenten en verse frieten 

 Dessert: Advocaatmousse 
 

Avond: Broodbeleg met bacon en sinaasappel  
Escargots in lookboter 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, mosterd, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

17/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Saladesoep met mascarpone 
Lasagne van vis met spinazie en safraansaus  

Dessert: Warme sabayon met sinaaslikeur 
 

Avond: Broodbeleg met tonijnsalade en mandarijnen 
Coquilles Saint-Jacques  

Gluten, selder, 

schaaldieren, vis, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

ZATERDAG 
 

18/01 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Kippenpavé met rijst, ananas en currysaus 

Dessert: Bavarois 
 

Avond: Broodbeleg met hespenworst en kiwi’s  

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

ZONDAG 
 

19/01 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief/ Seldersoep 
Rundstong in madeirasaus met champignons en kroketten 

Dessert: Zondagsgebak 
 

Avond: Broodbeleg met parmaham en meloen  

Gluten, selder, lupine, 

sesam, melk, sulfiet, 

soya, eieren 


