! Er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in het menu, zo goed als mogelijk proberen wij een alternatief aan te bieden!
Maandmenu: oktober 2022
Maandag
Dinsdag
Donderdag
3 oktober 2022 – 7 oktober 2022
Maredsoussoep (1,5A,7)
Witlofroomsoep (1,5A,7)
Haverlo : vrijaf
Kippenworst
Vleesmix (5A)
Groentesoep (1,5A)
Braadsaus (1,5A,10)
Braadjus (1,5A,10)
Lasagne bolognese (1,5A,7,8)
Preistoemp (7)
Slaatje en dressing (1,7)
Yoghurt met fruit (7)
Chocoladeroom (7)
Aardappelpuree (7)
Ananasgebak (3,5A,7)
10 oktober 2022 - 14 oktober 2022
bloemkoolsoep (1,5A)
Komkommersoep (1,5A)
Tomatensoep met balletjes (1,5A)
Boerenworst
Blinde vinken
Kalkoensnitzel (5A)
Braadjus (1,5A,10)
Braadsaus (1,5A,10)
Champignonsaus (1,5A,7)
Rode kool
Appelmoes
Broccoli in de boter (1)
Natuuraardappelen
Natuuraardappelen
Frieten (HV) /Gebakken aardappelen
Platte kaas met kiwi (7)
Yoghurt met fruit (7)
Vanilleroom met speculoos (3,5A,10)
17 oktober 2022 – 21 oktober 2022
Spinaziesoep (1,5A)
Auberginesoep (1,5A)
Pastinaaksoep (1,5A)
Varkenslapje
Cordon bleu (5A,7)
Visfilet in de oven (1,4, 5A)
Sjalottensaus (1,5A,10)
Espagnolesaus (1,5A,7)
Wittewijnsaus (1,4,5A)
Schorseneren in kaassaus (5A,7)
Gestoofde boontjes
Provençaalse groenten (1,5A)
Natuuraardappelen
Natuuraardappelen
Spirelli (5A)
Perengebakje (5A,7)
Kokosmousse (7)
Fruitsalade
24 oktober 2022 – 28 oktober 2022
Tomatensoep (1,5A)
Preisoep (1,5A)
Knolseldersoep (1,5A)
Vegetarische stoofschotel (1,6,10)
Vol-au-vent (1,5A,7)
Gekookte eitjes met (3)
Slaatje en dressing (3,7)
Spinazie en béchamel (1,5A,7)
Natuuraardappelen
Aardappelpuree (7) / Frietjes (HV)
Aardappelpuree (7)
Fruitsalade
Stuk fruit: mandarijn
Tiramisu met speculoos (3,7,10)

Vrijdag
Knolseldersoep (1,5A)
Kalkoenlapje
Currysaus (5A,7)
Gebakken ananas
Rijst
Cake met rozijnen (3,5A)
Preisoep (1,5A)
Crepinet
Mosterdsaus (1,5A,8,10)
Gestoofde wortelen en erwten (1)
Aardappelpuree (7)
Fruitsalade
Courgettesoep (1,5A)
Gehaktballetjes in tomatensaus (1,5A)
Champignons
Slaatje en dressing (7)
Aardappelpuree (7)
Chocolademousse (3,7)
Pompoenroomsoep (1,5A,7)
Heksenstoofpotje (1,5A,8,10)
Aardappelnootjes
Haloweendessert (3,5A,7)

BROODJE VAN DE MAAND:
Grillworst (3, 5, 7, 8)

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)

