
 
Heeft u vragen over voedselallergenen?  

Meldt het ons!   

 

 
 

MAANDAG 
 

16/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep  
Vers bereid gehaktbroodje met rode kool en appel, jussaus en aardappelen 

Dessert: Warme appel in de oven 
 

Avond:   broodmaaltijd met krabsalade en ananas 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, noten, 

eieren 

 
 

DINSDAG 
 

17/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Erwtensoep 
Gebakken cordon bleu met bloemkoolgratin, Spaanse saus en aardappelen 

Dessert: éclairs en Pannenkoekenbak AB 
 

Avond:  Broodmaaltijd met pepersalami en druiven 
Slaatje opgevulde perzik & tonijn 

Gluten, selder, vis, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 
 

WOENSDAG 
 

18/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Witloofsoep 
Kippenfilet met currysaus, warme ananas en rijst 

Dessert: éclairs en Pannenkoekenbak CD 
 

Avond :   Broodmaaltijd met pain de strassbourgh en pruimen 
Quiche Lorraine 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, melk, sulfiet, 

eieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

19/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Peterseliesoep 
Varkenswangetjes met oud bruin bier met frisse groenten en verse frieten 

Dessert:  Verse bruine chocomousse 
 

Avond :   Broodmaaltijd met vissalade en bananen 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, vis, eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

20/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Andijviesoep 
Verse bereide quiche van zalm met spinazie in de room 

Dessert: verloren brood met karamelsaus 
Avond:   Broodmaaltijd met préparé en meloen 

Gravelax van zalm 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, vis, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

21/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Kervelsoep 
Kasselribstukgebraad met pepersaus, gestoofde snijboontjes en 

aardappelen 
Dessert: bavarois 

Avond: Broodmaaltijd met gerookte zalm en aardbeien 

Gluten, selder, vis, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

ZONDAG 
 

22/09 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / seldersoep 
Konijn op Vlaamse wijze met warme perzik en kroketten 

Dessert: zondagsgebak 
 

Avond:  Broodmaaltijd met garnaalsalade en passievruchten 

Gluten, selder, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren, 

vis, schaaldieren 



 

 
 

MAANDAG 
 

23/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Kippenroomsoep 
Gebakken boomstammetjes met gestoofde spruitjes, demi glacesaus en 

aardappelen 
Dessert: Citroenpudding 

 
Avond:   broodmaaltijd met Filet de sax en sinaasappelen 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, lupine, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

24/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep 
escalope “milanaise” met Griekse pasta en koude witloofsalade 

Dessert: Verjaardagstaart 
 

Avond:  Broodmaaltijd met zalmsalade en druiven 

Warme pastaschotel met kip en curry 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, mosterd, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

25/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Preisoep 
Rundscarbonade met appelmoes en aardappelen 

Dessert: Donuts en Berlijnse bol 
 

Avond :   Broodmaaltijd met Cremepaté en mango’s 
Fijn slaatje met parmaham en meloen 

Gluten, selder, lupine, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

26/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Groene aspergesoep 
Blanquette de veau à l’ ancienne met frisse groenten en verse frietjes 

Dessert: hazelnoottaart 
 

Avond :   Broodmaaltijd met kippenwit en kiwi’s 
Salade nicoise 

Gluten, selder, lupine, 

vis, mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

27/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Champignonsoep 
Lasagne van vis met safraansausje 

Dessert:  verse smoothies 
Avond:   Broodmaaltijd met bereid gehakt en vijgen 

Gluten, selder, vis, 

lupine, melk, sulfiet, 

soya, noten, eieren 

 
 

ZATERDAG 
 

28/09 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Broccolisoep 
Opgevulde courgettes met gehakt, parmezaamkaas, tomatensaus en 

pasta 
Dessert: Panna cotta met chocolade 

 
Avond: Broodmaaltijd met rolmops en meloen 

Gluten, selder, lupine, 

vis, melk, sulfiet, 

soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

29/09 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Bretoense vissoep 
Varkenshaasje: “Blackwell” met warme peren en kroketten 

Dessert: zondagsgebak 
 

Avond:  Broodmaaltijd met Geitenkaas en perzikken 

Gluten, selder, 

schaaldieren, sesam, 

vis, mosterd, pinda’s, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 


