
 
Heeft u vragen over voedselallergenen?  

Meldt he ons!   

 

 
 

MAANDAG 
 

13/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Paprikasoep 
Vers bereid gehaktbroodje met rode kool, ajuinsaus en aardappelen 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:   broodmaaltijd met parmaham en bananen 
Feuilleté van zalm 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, lupine, 

vis, Melk, sulfiet  

 

 

 
 

DINSDAG 
 

14/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Knolseldersoep 
Gebakken varkensmignonette: “Blackwell” met gestoofde jonge 

worteltjes en aardappelen 
Dessert: verloren brood met karamelsaus 

 
Avond:  Broodmaaltijd met Kalfsworst en sinaasappelen 

Cannelloni met ricotta en spinazie 

Gluten, selder, lupine, 

mosterd, melk, 

sulfiet, eieren, 

 

 
 

WOENSDAG 
 

15/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

wortelsoep 
Gyros met ratatouille en bami goring 

Dessert: bruine chocolademousse 
Avond :   Broodmaaltijd met coubourg hesp en meloen 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

16/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

tomatensoep 
Gebakken melkvarkenskroontje met roquefortsaus met frisse groenten en 

verse frieten 
Dessert: petit-beurre taart 

Avond :   Broodmaaltijd met kiwi en bacon 
Slaatje van perzik met tonijn 

Gluten, selder, 

schaaldieren, vis, 

melk, sulfiet, eieren 

 

 
 

VRIJDAG 
 

17/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

spinaziesoep 
vissticks met verse tartaarsaus, koude boontjessalade en Penne met pesto 

Dessert: sabayon met vers rood fruit 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en aardbeien 

Gluten, selder, lupine, 

vis, mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

18/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Groene aspergesoep 
Verse lasagne bolognaise 

Dessert: Mini beignets met nutella 
 

Avond: Broodmaaltijd met garnaalsalade en passievruchten 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, eieren, vis, 

schaaldieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

19/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / champignonsoep 
Kalfssteak bearnaise met gestoofde erwtjes en kroketten 

Dessert: Assortiment desserts 
 

Avond:  Broodmaaltijd met kippenwit en ananas 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

20/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep 
Gehaktballetjes met kriekbier op Luikse wijze, spek en zilveruitjes en 

aardappelen 
Dessert: Boul de Berlin 

 
Avond:   broodmaaltijd met Cremepaté en vijgen 

Hamburgers met crispy’s en sausjes 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 

Lupine, sesam, 

mosterd, melk, 

sulfiet, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

21/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Erwtensoep 
Gebakken cordon-bleu met jussaus, bloemkoolgratin en aardappelen 

Dessert: Verjaardagstaart 
 

Avond:  Broodmaaltijd met barbecuehesp en meloen 
Vispannetje met fijne groentjes 

Gluten, selder, 

Schaaldieren, Vis, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren, weekdieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

22/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Witloofsoep 
Gekonfijte kippenbil met mandarijnensausje, ananas en rijst 

Dessert: Verse fruitsalade 
 

Avond :   Broodmaaltijd met Provençaals vleesbroodje en ananas 

Gluten, selder, Melk, 

sulfiet, mosterd 

 

 
 

DONDERDAG 
 

23/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Peterseliesoep 
Gebakken kalfstournedos: “Zingara”  met frisse groenten en verse frieten 

Dessert: Oliebollen 
Avond :   Broodmaaltijd met Kalkoenham en druiven 

Salade nicoise 

Gluten, selder, 

mosterd, sesam, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 

 
 

VRIJDAG 
 

24/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Andijviesoep 
Scampi kerrie met tagliolini, koude witloof en veldsalade 

Dessert: Frangipane taart 
 

Avond:   Broodmaaltijd met gerookte heilbot en passievrucht 

Gluten, selder, 

Schaaldieren, vis, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, noten 

 

 
 

ZATERDAG 
 

25/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Kervelsoep 
Kasselribstukgebraad met groene pepersaus, gestoofde snijboontjes en 

aardappelen 
Dessert: crème brulee 

 
Avond: Broodmaaltijd met Panchetta en kiwi’s 

Gluten, selder, 

Mosterd, melk, 

sulfiet, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

26/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Seldersoep 
Konijn op zijn Vlaams met pruimen, warme perzik en kroketten 

Dessert: zondagsgebak 
 

Avond:  Broodmaaltijd met filet d’anvers en mango’s 

Gluten, selder, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, noten, 

eieren 

 


