
 
Heeft u vragen over voedselallergenen?  

Meldt het ons!   

 

 
 

MAANDAG 
 

02/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Hespenrolletjes met witloof en puree 

Dessert: Crème brulee 
 

Avond:   broodmaaltijd met Rillete en sinaasappel 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, melk, 

soya, eieren 

 
 

DINSDAG 
 

03/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Groene seldersoep 
Gebakken hawaiburger met gestoofde erwten, vleesjus en 

krielaardappeltjes 
Dessert: Pana cotta met vruchtencoullie 

 
Avond:  Broodmaaltijd met kalfskop in tomatensaus en ananas 

Gluten, selder, lupine, 

mosterd, melk, 

sulfiet, eieren, soya 

 
 

WOENSDAG 
 

04/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Vlaamse zomerhutsepot met traag gegaard breydelspek en ajuinsaus 

Dessert: eton Mess 
 

Avond :   Broodmaaltijd met hoofdvlees en meloen 
Hamburgers 

Gluten, selder, sesam, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

05/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Lamsstoofpotje met frisse groenten en verse frieten 

Dessert:  Vanille met speculoos 
 

Avond :   Broodmaaltijd met vleessalade en kiwi’s 

Gluten, selder, sesam, 

lupine, mosterd, 

melk, sulfiet, eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

06/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken koolvishaasje met gestoofde brei, kreeftensausje en puree 

Dessert: Miserablestaart 
Avond:   Broodmaaltijd met préparé en aardbeien 

Escargots in lookboter 

Gluten, selder, 

schaaldieren, vis, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren, weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

07/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Juliennesoep 
Lasagne bolognaise 

Dessert: Boul de Berlin 
Avond: Broodmaaltijd met Chaumes en druiven 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, pinda’s, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

ZONDAG 
 

08/09 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / broccolisoep 
Kalkoengebraad: “Dyonnaisse” met gestoofde wortelen en kroketten 

Dessert: zondagsgebak 
 

Avond:  Broodmaaltijd met bacon en bananen 

Gluten, selder, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 



 

 
 

MAANDAG 
 

09/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep 
Boerenworst met appelmoes, aardappelen en demi-glacesaus 

Dessert: Platte kaas met fruit en vruchtensaus 
 

Avond:   broodmaaltijd met champignonworst en vijgen 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

10/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Knolseldersoep 
Gebakken varkensmignonette: “Blackwell” met gestoofde jonge wortelen 

en gebakken krielaardappelen 
Dessert: aardbeienpudding 

 
Avond:  Broodmaaltijd met panchetta en mango’s 

Warme cannelloni 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, mosterd, 

pinda’s, melk, sulfiet, 

soya, eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

11/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Wortelsoep 
Kippengyros zoetzuur met rijst en koude witloofsalade 

Dessert: Appelbeignets 
 

Avond :   Broodmaaltijd met filet d’anvers en peren 
Hot dogs 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, eieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

12/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Paprikasoep 
Vol au vent met frisse groenten en verse frietjes 

Dessert: Verse rijsttaart 
 

Avond :   Broodmaaltijd met boerenpastij en aardbeien 

Gluten, selder, melk, 

soya, eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

13/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Spinaziesoep 
Fishsticks met tartaar, suikerbonensalade en puree 

Dessert:  Warme geflambeerde perzik met kruidnagel en sorbet 
Avond:   Broodmaaltijd met mosselen op azijn en kiwi’s 

Gluten, selder, 

schaaldieren, lupine, 

vis, mosterd, melk, 

sulfiet, soya, 

weekdieren, eieren 

 
 

ZATERDAG 
 

14/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Aspergesoep 
Warme pastaschotel met scampi’s, fijne groenten en currysausje 

Dessert: Cremekoek 
 

Avond: Broodmaaltijd met eiersalade en bananen 

Gluten, selder, 

schaaldieren, vis, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

15/09 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / champignonsoep 
Gemarineerde steak met charonsaus, gestoofde erwten en kroketten 

Dessert: zondagsgebak 
 

Avond:  Broodmaaltijd met hesp en perzik 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 


