
 
Heeft u vragen over voedselallergenen?  

Meldt he ons!   

 

 
 

MAANDAG 
 

08/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Paprikasoep 
Gebakken Hawaii burgers met ajuinsaus, rode kool en appel en 

aardappelen 
Dessert: Citroenpudding 

 
Avond:   broodmaaltijd met bacon en bananen 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 

mosterd, melk, 

sulfiet, eieren 

 
 

DINSDAG 
 

09/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Knolseldersoep 
Varkensmignonette: “Blackwell” met gestoofde jonge wortelen en 

aardappelen 
Dessert: Verse smoothies met vers rood fruit 

 
Avond:  Broodmaaltijd met kalfsworst en peren 

Gluten, selder, 

mosterd, melk, 

sulfiet, eieren 

 
 

WOENSDAG 
 

10/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

wortelsoep 
Gyros zoetzuur met warme pasta en koude witloofsalade 

Dessert: Crêpe Suzette 
 

Avond :   Broodmaaltijd met geitenkaas en meloen 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

11/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep 
Koude preparéschotel met frisse groenten en verse frieten 

Dessert: eton mess 
 

Avond :   Broodmaaltijd met coppa di Parma en mango’s 

Gluten, selder, 

mosterd, pinda’s, 

melk, soya, eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

12/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

spinaziesoep 
fishsticks met tartaarsaus, witte boontjes en veldsla en puree 

Dessert: tiramisu 
 

Avond:   Broodmaaltijd met filet de sax en aardbeien 

Gluten, selder, lupine, 

vis, mosterd, pinda’s, 

melk, sulfiet, eieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

13/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

aspergesoep 
coq au vin met tuinkers en krielaardappeltjes 

Dessert: bavarois 
 

Avond: Broodmaaltijd met garnaalsalade en passievruchten 

Gluten, selder, 

schaaldieren, vis, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

14/07 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / champignonsoep 
Kalfssteak: “bearnaise” met gestoofde erwten en kroketten 

Dessert: zondagsgebak 
 

Avond:  Broodmaaltijd met kippenwit en ananas 

Gluten, selder, lupine, 

mosterd, melk, 

sulfiet, eieren 



 

 
 

MAANDAG 
 

15/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep  
Gehaktballetjes in tomatensaus met champignons, tuinkers en puree 

Dessert: éclairs 
 

Avond:   broodmaaltijd met crème paté en vijgen 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

16/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

erwtensoep 
gebakken cordon bleu met jussaus, bloemkool gratin en aardappelen  

Dessert: bruine chocolademousse 
 

Avond:  Broodmaaltijd met hesp en meloen 

Gluten, selder, lupine, 

melk, sulfiet, soya 

eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

17/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Witloofsoep 
Kalkoengebraad met currysaus, rijst en ananas 

Dessert: geflambeerde aardbeien met fruitpeper, citronella en vanille ijs 
 

Avond :   Broodmaaltijd met vleesbroodje en ananas 
Scampi curry 

Gluten, selder, 

schaaldieren, vis, 

mosterd, melk, 

sulfiet, eieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

18/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Paprikasoep 
Gebakken boerenbrochette met mosterdsausje met frisse groenten en 

verse frieten 
Dessert: banana split 

 
Avond :   Broodmaaltijd met kiwi’s en bacon 

Fris slaatje met tomaat, garnaal en ei 

Gluten, selder, 

schaaldieren, vis, 

mosterd, melk, 

sulfiet, eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

19/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

andijviesoep 
lasagne van zalm met saffraan sausje en gestoofde spinazie 

Dessert: watermeloensalade 
 

Avond:   Broodmaaltijd met gerookte heilbot en passievruchten 

Gluten, selder, vis, 

melk, sulfiet, eieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

20/07 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Kervelsoep 
Kassalribstukgebraad met groene pepersaus, gestoofde snijboontjes en 

aardappelen 
Dessert: karamelpudding 

 
Avond: Broodmaaltijd met préparé en aardbeien 

Gluten, selder, 

mosterd, melk, 

sulfiet, eieren, soya 

 

 
 

ZONDAG 
 

21/07 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / groene seldersoep 
Konijn op zijn Vlaams met warme perzik en kroketten 

Dessert: perengebakje 
 

Avond:  Broodmaaltijd met filet d’anvers en perziken 

Gluten, selder, 

mosterd, pinda, melk, 

sulfiet, soya, noten en 

eieren 

 


