
 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
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Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 
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Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 
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Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 
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07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 



 
 

 
 

MAANDAG 
 

06/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Tomatensoep met balletjes 
Gebakken kaasburger met gestoofde suikerbonen, vleesjus en 

aardappelen 
Dessert: Platte kaas met frambozen 

 
Avond:   broodmaaltijd met druiven en pain de strassbourgh 

Allergenen middagmaal 

Gluten, selder, 
mosterd, sulfiet, 
melk, eieren 

 

 
 

DINSDAG 
 

07/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

groene seldersoep 
Gepocheerde tongscharrolletjes met zurkelpuree “nantua”  

Dessert: broodpudding 
 

Avond:  Broodmaaltijd met parmaham en meloen 
Stoofpotje van scampi’s in vanillesausje 

Gluten, selder, 
schaaldieren, vis, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren 

 

 
 

WOENSDAG 
 

08/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Bloemkoolsoep 
Jonge wortelstoemp met platte peterselie, bieslook, spek demi glacesaus 

en varkenskotelet 
Dessert: warme aardbeien met vlierbloesem en vanille-ijs 

 
Avond :   Broodmaaltijd met gerookte zalm en peren 

Gluten, selder, 
mosterd, melk, sulfiet 

 

 
 

DONDERDAG 
 

09/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Courgettesoep 
Gemarineerde steak “champignonsaus”  met frisse groenten en verse 

frieten 
Dessert: Pana-cotta met witte chocolade en crumble 

Avond :   Broodmaaltijd met crème paté met smout en mango 
worstenbroodje 

Gluten, selder, lupine, 
melk, sulfiet, soya, 
eieren  

 

 
 

VRIJDAG 
 

10/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

Ajuinsoep 
Gebakken kabeljauwrughaasje met sinaasboter, gestoofd witloof en puree 

Dessert: Italiaanse verwennerij: “ ‘eton mess” 
 

Avond:   Broodmaaltijd met salami en bananen 
Feuilleté van kip met champignons 

Gluten, selder, sesam, 
vis, melk, sulfiet, 
soya, eieren, 
weekdieren 

 

 
 

ZATERDAG 
 

11/05 

Afwisselend ontbijt met brood en beleg naar keuze 
 

juliennesoep 
Verse ovenschotel met prei, gehakt en Spaanse saus 

Dessert: Soezen met chocoladesaus 
 

Avond: Broodmaaltijd met verfijnd kaasbordje en appelen 

Gluten, selder, lupine, 
mosterd, melk, 
sulfiet, soya, eieren 

 

 
 

ZONDAG 
 

12/05 

Variabel zondagsontbijt 
 

Aperitief / Broccolisoep  
Lentegebraad met dragonsausje, gestoofde wortel en erwt & kroketten 

Dessert: Chocoladebavarois met crème anglaise 
 

Avond:  Broodmaaltijd met coubourg hesp en ananas 

Gluten, selder, melk, 
sulfiet, soya, eieren 
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