
ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

Zondag Soep van vergeten groenten Melkbrood 

Croissants Rundstong in Madeirasaus - champignons - puree Port Salut

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag Speculooscrème 

Koffie met gebak         TOMPOES Koffie of karnemelkpap

Maandag   01/11 Cava mousse van parmaham met coullie van tomaat Wit of bruin brood

gemengde koffie Chinese kippenblokjes -verse sojascheuten en gember- bordje pates uienconfituur

koeken rijst met roerei pompoen en gebakken knolselder 

kipfilet                gn sojascheuten - brocolli witte en rode wijn 

Koffie/melk/suiker Duo van chocolade mousse Fruit van de dag

Koffie met koekje                        aard/puree Koffie of karnemelkpap

Dinsdag Groentenweelde Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Stroganoff van varkensreepjes - wokgroenten - rijst Bretoense rollade

Confituur

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag Mousse sabayon 

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Woensdag Champignonsoep met ham en tuinkruiden Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Rundsteak - peperroomsaus - fris slaatje - frieten Pain de Strasbourg

Smeerkaas Croq'Lait

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag Havermoutpap

Koffie met gebak            gebak van de dag Koffie of karnemelkpap

Donderdag Seldersoep Wit of bruin brood

Wit of bruin brood gehaktballetjes in tomatensaus en witte selder - Krabcocktail

puree       

Honing

Koffie/melk/suiker Huisbereide kaastaart               aardappelen Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Vrijdag Bretoense vissoep Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Visfilet - duglérésaus - gesmoorde prei - gepersileerde Fijnproeversalami

aardappelen     

Gelei

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag                                          Platte kaas 

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Zaterdag Pompoensoep  gruyèrekaas Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Gebakken kippenbil - uiensaus met salie - pompoen - Gentse kop met mosterd

gerisoleerde aardappelblokjes 

Speculoos

Koffie/melk/suiker Fruitcocktail Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

SPIJSKAART W 44

HERFST 3  Week van zondag 31 oktober t.e.m. zaterdag 6 november 2021

Alle info mbt allergen kan gevraagd worden aan onze diëtiste op nr 3078!
Smakelijk eten !


