
 
Heeft u vragen over voedselallergenen?  

Meldt he ons!   

 

 
 

MAANDAG 
 

24/06 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Knolseldersoep 
Gehaktballetjes met kriekbier, spek, zilveruitjes, champignons en 

aardappelen en groene salade. 
Dessert: Nutella-beignets 

 
Avond:   broodmaaltijd met cambozola en peren 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, sesam, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 
 

DINSDAG 
 

25/06 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Aspergesoep 
Gemarineerde kalkoentournedos met dragonsausje, gestoofde jonge 

wortelen en aardappelen 
Dessert: Verse watermeloen met munt 

 
Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en appelen 

Gluten, selder, sulfiet, 

melk, mosterd, eieren 

 
 

WOENSDAG 
 

26/06 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken lamsheupje met Salie-sausje, gestoofde erwten en Griekse pasta 

Dessert: Vanillepudding met speculoos 
 

Avond :   Broodmaaltijd met smeerkaas en druiven 

Gluten, selder, lupine, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

27/06 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep 
Boeuf bourgignon met frisse groenten en verse frieten 

Dessert: miserablestaart 
 

Avond :   Broodmaaltijd met boerenpastij en vijgen 

Gluten, selder, lupine, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, noten, 

eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

28/06 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Zomerbbq: “Tropical” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met bereid gehakt en watermeloen 

Gluten, selder, 

mosterd, sulfiet, 

noten eieren, sesam 

en lupine 

 

 
 

ZATERDAG 
 

29/06 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

pompoensoep 
Macaroni met kaas en hesp 

Dessert: rolbiscuit en confituur 
 

Avond: Broodmaaltijd met bacon en aardbeien 

Gluten, selder, melk, 

eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

30/06 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / erwtensoep 
Warme beenhesp met graanmosterdsausje, tomaat met kruidenboter en 

kroketten 
Dessert: zondagsgebak 

 
Avond:  Broodmaaltijd met kippenwit en sinaasappelen 

Gluten, selder, 

mosterd, melk, 

sulfiet, eieren 



 

 
 

MAANDAG 
 

01/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep  
Kippenburger met gestoofde sperzieboontjes, jussaus en krielaardappelen 

Dessert: Stragiatella mousse 
 

Avond:   broodmaaltijd met chaumes en druiven 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, sesam, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

02/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Groene seldersoep 
Gestoomde tongscharrolletjes: “Dyonnaisse” met spinaziepuree en witte 

bonen in vinaigrette  
Dessert: Dame blanche 

 
Avond:  Broodmaaltijd met préparé en meloen 

Gluten, selder, vis, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

03/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Gebakken kalfskotelet: “bordelaise” met nieuwe aardappeltjes fijne 

kruiden en gestoofde spitskool 
Dessert: javanais 

 
Avond :   Broodmaaltijd met hespenworst en peren 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, eieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

04/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Steak au poivre met frisse groenten en verse frieten 

Dessert: Gemarineerde ananas met kirsch 

 
Avond :   Broodmaaltijd met crème paté en mango 

Gluten, selder, lupine, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

05/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Preisoep 
Koude zalm: “ En belle vue” met gekookte eitjes, frisse groenten en 

pastasalade 
Dessert: Bananentaart 

 
Avond:   Broodmaaltijd met kalkoensalami en bananen 

Gluten, selder, 

schaaldieren, vis, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

06/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei en gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Tour de france gebak  
 

Avond: Broodmaaltijd met krabsalade en kiwi’s 

Gluten, selder, 

mosterd, melk, 

sulfiet, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

07/07 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep 
Mosterdgebraad met gestoofde erwten en wortelen, roomsausje en 

kroketten 
Dessert: zondagsgebak 

 
Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 


