
 
Heeft u vragen over voedselallergenen?  

Meldt het ons!   

 

 
 

MAANDAG 
 

11/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Apero/groentesoep 
Melkvarkenskroontje met mosterdsausje, gestoofde erwtjes en kroketten 

Dessert: Wapenstilstand gebak 
 

Avond:   broodmaaltijd met crème paté en mandarijnen 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, mosterd, 

melk, sulfiet, eieren 

 
 

DINSDAG 
 

12/11 

Frans ontbijt 
 

Ajuinsoep 
Franse Anjou duif met gratin dauphinois, boontjes in spek en 

rosemarijnsaus 
Dessert: Assortiment Franse desserts 

 
Avond:  Broodmaaltijd met kaasplank en fijne garnituur 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, pinda’s, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

WOENSDAG 
 

13/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

wortelsoep 
Hollandse stampies met kaassneetjes, gekookt eitje en braadboterjus 

Dessert: Assortiment Hollandse desserts 
 

Avond :   Broodmaaltijd met rolmops en peren 

Gluten, selder, vis, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 

 
 

DONDERDAG 
 

14/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep 
Belgische rundscarbonade met bruin bier, frisse groenten en verse frieten 

Dessert:  Assortiment Belgische desserts 
 

Avond :   Broodmaaltijd met assortiment Belgisch beleg en ananas 

Gluten, selder, 

mosterd, pinda, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

15/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Erwtensoep 
Schnitzels met witte kool, gebakken kruidenaardappelen en ajuinsaus 

Dessert: Assortiment Duitse desserts 
 

Avond:   Broodmaaltijd met zuurkool en worst en coubourg hesp en 
clementines 

Gluten, selder, lupine, 

mosterd, pinda’s, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

16/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Juliennesoep 
Gebakken zeewolffilet met krielaardappelen, gestoofde spitskool en 

mouselinesaus 
Dessert: roomhoorntjes 

 
Avond: Broodmaaltijd met wildpaté en druiven 

Gluten, selder, 

schaaldieren, lupine, 

vis, melk, sulfiet, 

soya, eieren 

 
 

ZONDAG 
 

17/11 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / vissoep 
Gebakken hertenkalffilet: “Grand Veneur” gevuld appeltje met veenbessen 

en amandelkroketten 
Dessert: zondagsgebak 

 
Avond:  Broodmaaltijd met kip-kerriesalade en bananen 

Gluten, selder, 

schaaldieren, vis, 

mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 



 

 
 

MAANDAG 
 

18/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Andijviesoep 
Gehaktballetjes in tomatensaus met puree en gebakken champignons 

Dessert: tarte tatin pudding 
 

Avond:   broodmaaltijd met pain de strassbourgh en peren 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

DINSDAG 
 

19/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Mosterdgebraad met gestoofde bloemkool, roomsausje en gratin  

Dessert: speculoosmousse 
 

Avond:  Broodmaaltijd met champignonworst en kiwi’s 

Gluten, selder, lupine, 

mosterd, pinda’s, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 
 

WOENSDAG 
 

20/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep 
Wortelstoemp met cordon bleu en jussaus 

Dessert: petit beurretaart 
 

Avond:  Broodmaaltijd met kippenwit en ananas 
Croque monsieurs 

Gluten, selder, lupine, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 
 

DONDERDAG 
 

21/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

knolseldersoep 
gebakken kippenbil met dragonsausje met frisse groenten en verse frietjes 

Dessert: rijstpudding 
 

Avond :   Broodmaaltijd met canbozolakaas en mandarijnen 
Fijn slaatje met grijze garnalen 

Gluten, selder, 

schaaldieren, lupine, 

vis, melk, sulfiet, 

soya, eieren 

 
 

VRIJDAG 
 

22/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

kervelsoep 
fishsticks met tartaarsaus, puree en witte bonensalade 

Dessert:  aardbeienpudding 
 

Avond:   Broodmaaltijd met bereid gehakt en bananen 

Gluten, selder, lupine, 

sesam, vis, melk, 

sulfiet, soya, eieren 

 
 

ZATERDAG 
 

23/11 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Groentesoep 
Varkenswangetjes met bruin bier, appelmoes en aardappelen 

Dessert: Assortiment van desserts 
 

Avond: Broodmaaltijd met Rillete en druiven 

Gluten, selder, lupine, 

mosterd, pinda’s, 

melk, sulfiet, soya, 

eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

24/11 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / groene aspergesoep 
Gebakken piepkuiken: “Brabançonne” met knolselderpuree en 

amandelkroketten  
Dessert: Zondagsgebak 

 
Avond:  Broodmaaltijd met tonijnsalade en vijgen 

Gluten, selder, lupine, 

vis, mosterd, melk, 

sulfiet, soya, eieren 


