
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

30/11/2020 1/12/2020 2/12/2020 3/12/2020 4/12/2020 5/12/2020 6/12/2020

erwtensoep groentesoep brocollisoep tomaten soep knolseldersoep wortelsoep kip- championsoep

ossetong- tomatensaus- 

puree- gestoofde worel

hamburger- bruine saus- 

spruitjes met spek- aardappel

gebakken zalm- vissaus- 

gemende sla-

frituurgerechten

varkensmignonette- vleesjus- 

hutsepot

kipfilet- provençaalse 

saus- appelmoes 

peterselieaard

gegratineerde 

hesperolletjes met witloof- 

puree

kalkoenpavé- pepersaus- 

boontjes met ui- rösties

7/12/2020 8/12/2020 9/20/2020 10/12/2020 11/12/2020 12/12/2020 13/12/2020

courgettesoep tomatensoep bloemkoolsoep andijviesoep auberginesoep pompoensoep waterkerssoep

slavink- ajuinsaus- rode kool- 

aardappel

kippebil- robertsaus- 

witloofsalade- 

frituurgerechten

vogelnestjes- 

tomatensaus- 

champigions- puree- 

gestoofde wortel

visfilet véloutésaus- 

aardappelen- tomaat in de 

oven

konijn met pruimen- 

appelmoes en puree

macaroni met hamblokjes 

prei en champigions

orloffgebraad- champigionsaus- 

gestoofde erwten- gratin 

aardappelen

14/12/2020 15/12/2020 16/12/2020 17/12/2020 18/12/2020 19/12/2020 20/12/2020

tomatensoep met venkel seldersoep champigionsoep groentensoep preisoep rammenassoep kippenroomsoep

vleesbrood- vleesjus- krieken- 

peterselieaardappel

wijting met brunoise- lichte 

currysaus- knolselder-

aardappel

kipfilet- charonsaus- 

puree- bloemkool in 

bechamelsaus

soepvlees- graantjesmosterd- 

erwt en wortel- aardappel

kalkoen cordon bleu- 

basilicumroomsaus- 

boterboontjes- 

aardappel

crepinette- vleessaus- 

rabarbermousse- 

gekookte aardappel

rundsstoofvlees- gestoofd 

witloof- aardappelnootjes

21/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 24/12/2020 25/12/2020 26/12/2020 27/12/2020

tomatengroenten soep ajuinsoep met gemalen kaas
wortelsoep met 

kokosroom
peterseliesoep tomatensoep spruitjessoep bloemkoolsoep met kruidenkaas

kalkoenlapje- rozemarijnsaus- 

schorseneren in béchamel- 

aardappel

gebakken visfilet- kervelsaus- 

gestoofde wortel- 

peterselieaardappel

casselrib- saus op 

grootmoederswijze 

groene kool met spek- 

aardappel

vol- au vent met 

champigions -puree- warm 

fruit

varkenswangetjes- 

wintergarnituur- 

denneaardappelen

jagerschotel- aubergine- 

cougette-puree

mosterdgebraad- Dijonaisesaus- 

gestoofde prei- frituurgerechten

28/12/2020 29/12/2020 30/12/2020 31/12/2020 1/01/2021 2/01/2021 3/01/2021

tomatensoep met balletjes venkelsoep rapensoep spinaziesoep witlookroomsoep kervelsoep jullienesoep

kipfilet- jagersaus- 

prinsesseboontjes met ui-

gebakken aardappel

scharonrolletjes in 'tgroen- 

brocolli en puree

hamburger- 

blackwellsaus- spruitjes 

met spek- aardappel

gegratineerde hesperolletjes 

met witloof en puree

gevulde kalfsborst met 

wildsaus- 

wintegarnituur en 

kroketjes

chipolata- vleesjus-

gegratineerde bloemkool 

in bechamelsaus- aard

kalkoengebraad- aalbessensaus- 

gestoofd witloof- pomme 

duchesse

4/01/2021 5/01/2021 6/01/2021 7/01/2021 8/01/2021 9/01/2021 10/01/2021

tomatensoep pastinaaksoep paprikasoep savooisoep rode bietensoep
komkommersoep met 

dille
currysoep

gevogelteworst- vleesjus- 

rode kool met appel-

gebakken aardappel

schnitsel- charcutièresaus- 

snijboontjes- 

bieslookaardappelen

hokifilet-dijonaiseaus-

preipuree

schelle van de zeuge- 

mosterdsaus- hutsepo

kalkoenlapje- 

dragonsaus- gestoofde 

erwt- aardappel

gehaktballetjes- 

tomatensaus- champigion- 

gestoofde wortel- puree

ardeens gebraad- portosaus- 

brocollimix- aardappelblokjes

                                            Vragen i.v.m allergenen kunnen nagevraagd worden in de keuken. 


