
Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

6/03/2023 7/03/2023 9/03/2023 10/03/2023

Butternutsoep (1,1a,7,9) Pastinaaksoep (1,1a,3,7,9) Tomatensoep (1,1a,9) Preisoep (1,1a,7,9)

kip donut (1,1a) paupiette (1,1a,3) vol au vent (1,1a,3,6,7,9) vislasagne met zalm & spinazie (1,1a,4,7)

spinazie roomsaus (1,1a,7) erwtjes met ajuin (1,1a,9) tuinkers Bami goreng met kipreepjes (1,1a,3,6,9,10,12)

prei gestoofd (7) gebakken bloemkool (6,7)

aardappelen natuur aardappelen frietjes

puree (7) cajunaardappelen (6)

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

13/03/2023 14/03/2023 16/03/2023 17/03/2023

Wortelsoep (1,1a,9) Knolseldersoep (1,1a,7,9) Kervelsoep (1,1a,7,9) Tomatensoep (1,1a,9)

cordon blue (1,1a,7) Ardeense burger (1,1a,3) kipfilet (9) macaroni (1,1a,6)

snijboontjes met ajuin (7) bloemkool bechamel (1,1a,7) appelmoes ham, kaas & broccoli (1,1a,7)

witte bonen tomatensaus selder tomatensaus (9) kip, pestoroom (1,1a,3,7,8)

aardappelen gebakken aardappelen (6) frietjes

wedges gratin dauphinois (1,1a,7,9)

                                           ***De ingredienten van de maaltijden kunnen bij onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden.***

                                        **De maaltijden worden bereid in een keuken waar veel ingredienten verwerkt worden, vandaar zijn sporen van andere allergenen nooit uit te sluiten.**



        ALLERGENEN : 1 : Gluten, 1a : Tarwe, 1b : Rogge, 1c : Gerst, 1d : Haver, 1e : Spelt, 1f : Kamut, 2 : Schaaldieren, 3 : Eieren, 4 : Vis 5 : Aardnoten, 6 : Soja, 7 : Melk, 8 : Noten, 8a : Amandelen, 8b : Hazelnoten,

     8c : Walnoten, 8d : Cashewnoten, 8e : Pecannoten, 8f : Paranoten, 8g : Pistachenoten, 8h Macadamianoten, 8i : NOT USED 9 : Selderij, 10 : Mosterd, 11 : Sesamzaad, 12 : Sulfieten, 13 : Lupine, 14 : Weekdieren

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

20/03/2023 21/03/2023 23/03/2023 24/03/2023

Kippensoep (1,1a,3,7,9) Tomatensoep (1,1a,9) Bloemkoolsoep (1,1a,7,9) Minestrone (1,1a,3,9)

brochette (1,1a,6) braadworst (1,1a) Stoofvlees vlaamse wijze (1,1a,6,7,9,12) Penne (1,1a,6)

omelet met spekjes (3,7)

zoet-zure saus (6,7) spinaziepuree (7) komkommerslaatje (6,7) bolognaise (1,1a,7,9)

roomsaus met courgette - champignons (1,1a,7) groene boontjes (1,1a) kip bolognaise room pikant (1,1a,7,9)

pilafrijst (7) frietjes

penne (1,1a,6) aardappelen

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 
27/03/2023 28/03/2023 30/03/2023 31/03/2023

Tomatensoep (1,1a,9) Aspergecreme (1,1a,6,7,9) Groentesoep (1,1a,9) Paprikasoep (1,1a,9)

schnitsel (1,1a) chipolata (1,1a,3) balletjes tomatensaus (1,1a,9) Fishstick (1,1a,3,4,6,7)

vleesbrood met kriekjes & puree (1,1a,3,7)

witte kool (1,1a,7) appelmoes knolselder-wortelslaatje (7,9) wortelstoemp (7)

erwtjes en wortelen (1,1a,7)

aardappelen gebakken aardappelen (6,9) frietjes tartaar (3,10,12)

Marokkaanse cous-cous met kip (1,1a,9)



                                           ***De ingredienten van de maaltijden kunnen bij onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden.***

                                        **De maaltijden worden bereid in een keuken waar veel ingredienten verwerkt worden, vandaar zijn sporen van andere allergenen nooit uit te sluiten.**

           ALLERGENEN : 1 : Gluten, 1a : Tarwe, 1b : Rogge, 1c : Gerst, 1d : Haver, 1e : pelt, 1f : Kamut, 2 : Schaaldieren, 3 : Eieren, 4 : Vis 5 : Aardnoten, 6 : Soja, 7 : Melk, 8 : Noten, 8a : Amandelen, 8b : Hazelnoten,

     8c : Walnoten, 8d : Cashewnoten, 8e : Pecannoten, 8f : Paranoten, 8g : Pistachenoten, 8h Macadamianoten, 8i : NOT USED 9 : Selderij, 10 : Mosterd, 11 : Sesamzaad, 12 : Sulfieten, 13 : Lupine, 14 : Weekdieren

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 




