! Er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in het menu, zo goed als mogelijk proberen wij een alternatief aan te bieden !
Maandmenu: november 2022
Maandag
Dinsdag
Donderdag
7 november 2022 – 11 november 2022
Aardappelsoep (9)
Courgette-broccolisoep (9)
Schorsenerenroomsoep (1A,7,9)
Blinde vink (7)
Vogelnestjes (1, 3, 10)
Varkensblanquette (1A,7,9)
Tomatensaus (1,1A)
Gemende sla en tomaat (-)
Espagnolesaus (1A,6,7)
Krielaardappelen met peterselie (7)
Gestoofde erwtjes (7)
Boterboontjes (7)
Appelstrudel met bladerdeeg ( 1A,3,7)
Natuuraardappelen (-)
Puree
Aardbeienmousse (7)
Muffin met speculoos (1,6)

Preisoep (9)
Gevogeltekrokant (1A, 1B, 6, 7, 9)
Braadjus (1A,6,7)
Spruitjes met spek (7)
Aardappelpuree (7)
Fruitsalade (-)

Groentesoep (9)
Zwitserse schijf (1A,7)
Tijmsausje (1A,6,7)
Wortelpuree (7)
Platte kaas met kiwi (7)

Seldersoep (9)
Vleesmix (1A,7)
Braadjus (1A,6,7)
Knolselder in béchamel (7,9)

14 november 2022 - 18 november 2022
Bloemkoolsoep (1,7,9)
Kervelsoep (9)
Vleesmix (1A,7)
Ardeens stoofpotje (1)
Rambolsausje (7)
Gestoofde worteltjes (7)
Gestoofde savooikool (7)
Krieltjes (-)
Natuuraardappelen (-)
Speculooscake(3,7,1A)
Gebakje met perzik (1,3,7)
21 november 2022 – 25 november 2022
Seldersoep (1A,3,9)
Wortelsoep (9)
Stoofvlees (1A,3)
Kalkoenbrochette (7)
Appelmoes (-)
Currysaus (7)
Natuuraardappelen (-)
Slaatje en dressing (3,10)
Mandarijn (-)
Rijst (-)
Overdekte peer met chocoladeroom (7)
28 november 2022 – 2 december 2022
Slasoep (1,3,7,9,12)
Pompoensoep (7,9)
Kalkoengyros verrijkt met groentjes
Varkensgebraad (7)
(1,6)
Graantjesmosterdsaus (1A,6,7,10)
Rijst (-)
Bloemkool in kaassaus (1A,7)

Vrijdag
Wapenstilstand

N.D. groentesoep (3,1)
Spaghetti Bolognese (1,7)
Gemalen kaas (7)
Witte chocolademousse (7)

Tomatensoep (1,3)
Chipolata (7)
Braadsaus (1A,6,7)
Rode kool met appeltjes (7)
Natuuraardappelen (-)
Panachéroom (7)

N.D tomatensoep (3,1)
Viskrokantje (1,3,7,1)
Tartaarsaus (3,10)
Slaatje en dressing (7)
Aardappelpuree (7)

OPGEPAST ! NIEUWE NUMMERING VAN ALLERGENEN! Vragen over allergenen? Stel ze gerust aan een keukenverantwoordelijke!
LEGENDE: gluten (1) – tarwe (1A) – rogge (1B) – gerst (1C) – haver (1D), hybride (1E), schaaldieren (2), ei (3), vis (4), aardnoten (5), soja (6), melk incl lactose (7), noten (8) – amandelen (8A) –
hazelnoten (8B) – walnoten (8C) – cashewnoten (8D) – pecannoten (8E) – paranoten (8F) – pistachenoten (8G) – macadamianoten (8H), Selderij (9), mosterd (10), sesamzaad (11), sulfiet of
zwaveldioxide (12), lupine (13), weekdieren (14)

! Er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in het menu, zo goed als mogelijk proberen wij een alternatief aan te bieden !
Natuuraardappelen (-)
Panna cotta met rode vruchten (7)
Aardappelnootjes (HV) / gebakken
Slagroomsoes met chocolade (1A, 3,7)
aardappelblokjes (7)
Fruitsalade

Appelflap (1A,3)

BROODJE VAN DE MAAND:
Broodje gerookte zalm met kruidenkaas
(1A, 2, 4, 7, 9)

OPGEPAST ! NIEUWE NUMMERING VAN ALLERGENEN! Vragen over allergenen? Stel ze gerust aan een keukenverantwoordelijke!
LEGENDE: gluten (1) – tarwe (1A) – rogge (1B) – gerst (1C) – haver (1D), hybride (1E), schaaldieren (2), ei (3), vis (4), aardnoten (5), soja (6), melk incl lactose (7), noten (8) – amandelen (8A) –
hazelnoten (8B) – walnoten (8C) – cashewnoten (8D) – pecannoten (8E) – paranoten (8F) – pistachenoten (8G) – macadamianoten (8H), Selderij (9), mosterd (10), sesamzaad (11), sulfiet of
zwaveldioxide (12), lupine (13), weekdieren (14)

