
 
Heeft u vragen over voedselallergenen?  

Meldt het ons!   

 

 
 

MAANDAG 
 

28/10 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep 
Gebakken bloedworst met appelmoes, natuuraardappelen en jussaus 

Dessert: Bavarois 
 

Avond:   broodmaaltijd met krabsalade en sinaasappelen 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 

schaaldieren, lupine, 

vis, mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

DINSDAG 
 

29/10 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Groene koolsoep 
Rundsbouillie met wortelerwtenstoemp en mosterdsausje 

Dessert: Chocoladegebak 
 

Avond:  Broodmaaltijd met Hazenpastei en ananas 

Gluten, selder, lupine, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

WOENSDAG 
 

30/10 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Pastinaaksoep 
Wienerschnitzel met gebakken witloof, demi-glacesaus en aardappelen 

Dessert: Appeltaart 
 

Avond :   Broodmaaltijd met hoofdvlees en clementines 
Escargots in lookboter 

Gluten, selder, 

schaaldieren, lupine, 

vis, melk, sulfiet, 

eieren, weekdieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

31/10 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Pompoenroomsoep 
Gentse waterzooi met frisse groenten en verse frieten 

Dessert:  Halloweengebak 
 

Avond :   Broodmaaltijd met brie de mo en meloen 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, melk, sulfiet, 

eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

01/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Aperitief/kippensoep 
Gegratineerde prei met gerookte zalm, kervelsausje en duchesse 

kroketten 
Dessert: Allerheiligengebak 

 
Avond:   Broodmaaltijd met préparé en vijgen  

Gluten, selder, lupine, 

vis, pinda’s, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

02/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Rapensoep 
Spaghetti bolognaise 

Dessert: Miserablestaart 
 

Avond: Broodmaaltijd met bereid gehakt en bananen 

 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, eieren  

 
 

ZONDAG 
 

03/11 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / preisoep 
Warme beenhesp met bearnaisesaus, tomaat met kruidenboter en 

kroketten 
Dessert: zondagsgebak 

 
Avond:  Broodmaaltijd met chaumes en druiven 

Gluten, selder, 

mosterd, pinda’s, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 



 

 
 

MAANDAG 
 

04/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Karnemelkstovers met braadjus, gekookt eitje en jonge kaas 

Dessert: Karamelpudding 
 

Avond:   broodmaaltijd met canbozolakaas en kiwi’s 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, lupine, 

pinda’s, melk, soya, 

eieren 

 
 

DINSDAG 
 

05/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Champignonsoep 
Gebakken witte pens met gestoofde savooikool, sjalotsaus en aardappelen 

Dessert: Appelcake 
 

Avond:  Broodmaaltijd met Kalfsworst en passievruchten 
Wraps met gerookte zalm 

Gluten, selder, lupine, 

vis, mosterd, pinda’s, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 
 

WOENSDAG 
 

06/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Spruitjessoep 
Gebakken piepkuiken met dragonsaus, schorseneren in kaassaus, 

aardappelen 
Dessert: Mango-abrikoospudding 

 
Avond :   Broodmaaltijd met wildpastei en pruimen 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, mosterd, 

pinda’s, melk, sulfiet, 

soya, eieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

07/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Wild stoofpotje van hert met frisse groenten en verse frietjes 

Dessert: Bananenpudding 
 

Avond :   Broodmaaltijd met vleesbrood en pruimen 

Gluten, selder, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

08/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Wortelsoep 
Dagverse vis met spinazie, puree en blanke botersausje 

Dessert:  Donuts 
 

Avond:   Broodmaaltijd met hespenworst en sinaasappelen 

Gluten, selder, 

schaaldieren, sesam, 

vis, pinda’s, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

ZATERDAG 
 

09/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Paprikasoep 
gegratineerde hesperolletjes met witloof 

Dessert: Crème koeken 
 

Avond: Broodmaaltijd met gerookte heilbot en peren 

Gluten, selder, lupine, 

vis, melk, soya, 

eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

10/11 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Kervelsoep 
Rundstong in madeirasaus, gebakken champignons, tuinkers & kroketten 

Dessert: Zondagsgebak 
 

Avond:  Broodmaaltijd met vleessalade en meloen 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, melk, sulfiet, 

soya, eieren 


