! Er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in het menu, zo goed als mogelijk proberen wij een alternatief aan te bieden !
Maandmenu: Juni 2022
Maandag
Dinsdag
Donderdag
30 mei 2022 – 3 juni 2022
Paprika - tomatensoep (1.5A)
Kervelroomsoep (1.5A.7)
N.D groentensoep (1.5A)
Cordon Bleu (1.7.5A.8.10)
Vispannetje (1.2.5A.7.14)
Kiplapje (-)
Braadsaus (1.5A.7.10)
Slaatje (-) en dressing (7)
Provençaalse saus ( 1.5A)
Gestoofde wortelen en erwten (1)
Aardappelenblokjes/ frieten (-)
Rijst (-)
Aardappelpuree (7)
Bladerdeeggebakje (1.5A.7)
Overdekte peer met chocoladeroom (7)
Fruitsalade (-)

Vrijaf Pinkstermaandag

Lentesoep (1.5A)
Vegetarische burger (-)
Vegetarische saus (1.5A)
Ratatouille groenten (-)
Warme pasta (5A)
Fruitsalade (-)

Seldersoep (1.5A)
Varkenslapje (-)
Bloemkool en peterseliesaus (1)
Natuuraardappelen(-)
Chocolademousse (5A.7)

6 juni 2022 – 10 juni 2022
Minestronesoep (1.5A)
Kippensoep (1.5A.7)
Spaghetti (5A)
Stoofvlees (5A)
Bolognèse ( 1.3.5A)
Appelmoes (-)
Gemalen kaas (7)
Natuuraardappelen (-)
Chocolademousse (3.5A.7.10)
Panachéroom (7)
13 juni 2022 – 17 juni 2022
KW –dag:
N.D.groentensoep (1.5A)
Courgette – komkommersoep met
Kalkoenpavé (7)
kruidenkaas (1.5A.7)
Broccoli (-) met tuinkruidensaus (1)
Koude schotel (1.8.4.3.2)
Gebakken krielaardappelen(-)
Aardappelsalade (7)
Speculooscake (5A.7.3)
Yoghurt met verse aardbeien (7)
20 juni 2022 – 24 juni 2022
Juliennesoep (5A)
Tomatensoep met balletjes (1.5A)
Viskrokantje (4.5A.3)
Kebab (1.5A.7.8.10)
Spinazie met room (1.7)
Slaatje (-) en dressing (7)
Aardappelpuree (7)
Koude looksaus (3.8)
Fruitsalade (-)
Frieten (HV) aardappelblokjes (-)
Vanilleroom met speculoos (7)

Vrijdag
Parmentiersoep (1.5A.7)
Koude schotel (1,3,8,2,4)
Aardappelsalade (7)
Rijstpudding met abrikoos (7)

Maissoep met rode paprika (1.5A)
Balletjesbrochette (1)
Koude rijstschotel (1.8.4.3)
Fruitsalade (-)

Preisoep (1.5A)
Vispannetje(5A.7.10.1.2)
Slaatje (-) en dressing ( 1.7)
Aardappelpuree (7)
Tiramisu (7)

Parmentiersoep (1.5A.7)
Koude pastasalade met ham (5A.3.8)
Gebakje ( 1.5A.7) met zomerfruit (-)

BROODJE VAN DE MAAND: Bicky (préparé , gedroogde uitjes, zoetzure augurk,bickysaus(3.5A.7.8), sla en tomaat)
Vragen over allergenen? Stel ze gerust aan een keukenverantwoordelijke!
LEGENDE: Selderij(1), schaaldieren(2), ei(3), vis(4), gluten(5) – tarwe (5A) – rogge (5B) – gerst (5C) – haver (5D), lupine(6) , melk(7), mosterd(8), pinda’s(9), soja(10), zwaveldioxide(11),
noten(12) – amandelen (12A) – hazelnoten (12B) – walnoten (12C) – cashewnoten (12D) – pecannoten (12E) – paranoten (12F) – pistachenoten (12G) – macadamianoten (12H) ,
sesamzaad(13), weekdieren(14)

