
! Er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in het menu, zo goed als mogelijk proberen wij een alternatief aan te bieden ! 

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) 

Maandmenu: Februari 2023 

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

30 januari 2023 – 3 februari 2023 

Tomatensoep (9) 
Kalkoenbrochette (7) 

Currysaus (1A,7) 
Broccoli (7) 

Rijst 
Yoghurt met fruit (7) 

Bloemkool-paprikasoep (9,7) 
Chipolata (7) 

Braadsaus (1A,7) 
Puree met spinazie (1A,7) 

Appelflappen (1A,3,7) 

Knolseldersoep (9) 
Rundsburger (7) 

Provençaalse saus (1A,7,9,) 
Gemengd slaatje 

Vinaigrette (7,9,10) 
Aardappelblokjes  / Frieten (HV) 

Pralinémousse (7,8B)  

 
Pedagogische studiedag  

Groentesoep(9) 
Lasagne Bolognese (1A,3,7,9,) 

Koekjestaart (1A, 7,3) 

6 februari 2023 – 10 februari 2023 

Preisoep (9) 
Blinde vink (7) 

Espagnolesaus (1A,6,7) 
Boterboontjes (7,9) 
Natuuraardappelen 
Kleine cake (1A,3,7) 

Tomatensoep met balletjes (1A,9) 

Vogelnestjes met tomatensaus (3,1A,7) 
Gestoofde erwtjes (7) 

Aardappelblokjes  

Chocoladepudding (7) 

Aardappelsoep (9) 
Pasta (1A) 

Waterzooi van vis (1A,3,6,7) 
Fijne groenten (7) 

Fruitsalade  

N.D groentesoep (1A,9) 
Kalkoenlapje (7) 

Braadsaus(1A,6,7) 
Gestoofde wortelen (7) 
Aardappelpuree (7,12) 

Bladerdeeggebakje (1A,3,7) 

13 februari 2023 – 17 februari 2023 

Paprikasoep (9) 
Vegetarische stoofschotel (3,7) 

Natuuraardappelen 
Abrikozengebakje (1A,3,7) 

Pompoen-courgettesoep (7,9) 
Hartenburger (7) 

Provençaalse saus (7,9,1A) 

Wortelstoemp (7,12) 

Cupcake met chocolade (1A, 3,7) 

Kervelsoep (9) 
Lamsgehakt koteletjes (7,9,10) 

Thijmsaus (1A,6,7) 
Rode kool (7) 

Aardappelwedgets (1A) 
 Panachéroom  (7)  

N.D tomatensoep (1A,9) 
Vol-au-vent (1A,7,) 

Slaatje en dressing (7,10,3) 
Aardappelblokjes/ frieten 

Fruitsalade  

27 februari 2023 – 3 maart 2023 

Seldersoep (9) 
Viskrokantje (1A,4,6,7) 

Spinazie in de room (1A,7) 
Puree (7,12) 

Roomsoesjes met chocolade (1A,3,7) 

GKM 5 bedrijfsbezoek Preisoep (9) 
Ardeens varkenslapje (7) 

Sjalottensaus (1A,6,7) 
Gestoofde savooikool (7) 

Aardappelblokje/ Duchesse aardappelen  
Carré confituur (1A,3,7) 

N.D groentesoep (1A,9) 
Crepinet(7) 

Provençaalse saus (7,9,1A) 
Rijst 

Bananenroom (7) 
 



! Er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in het menu, zo goed als mogelijk proberen wij een alternatief aan te bieden ! 

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) 

BROODJE VAN DE MAAND:  
Bicky 

Allergenen: 1A, 1C, 3, 4, 7, 11 
 


