
ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

Zondag Cava met taboulé van kalkoen - granaatappel - munt Rozijnenbrood 

ALLERHEILIGEN Heldere bouillon - fijne groenten Kaasschotel met druiven

Chocoladekoeken Kalfsblanket - fijne wortelen - gepersileerde 

aardappelen        Witte of rode wijn 

Fruit van de dag            Maïzenacrème 

Koffie/melk/suiker Koffie met gebak   MARSEPEIN CITROEN / CHOCO Koffie of karnemelkpap

Maandag Spinaziesoep "Florentine" Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Braadworst - braadjus - prei in de witte saus - puree Americain préparé

Confituur

Koffie/melk/suiker Witte yoghurt Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Dinsdag Wortelsoep met verse kruiden Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Kalkoenballetjes - tomatensaus - juliennegroenten en  Kalkoen met peterselie

spinazie - rijst                           

Luikse siroop

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag              Kokosmousse 

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Woensdag Knolseldersoep met rauwe ham Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Boeuf Bourgignon - warme perzik - aardappelnootjes Kalfsworst

Smeerkaas 

Philadelphia

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag Rijstpap 

Koffie met gebak      CAKE CHOCOLADE/PEER Koffie of karnemelkpap

Donderdag Bloemkool-broccolisoep met blauwe kaas Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Hoevekip - pepersaus met veenbessen - vergeten Boerenpastei

groenten - gebakken aardappelen     

Gelei

Koffie/melk/suiker Crème Catalana                          Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Vrijdag Tomatensoep met bonen , chili en koriander Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Bouillabaisse van Noordzeevis - rouille - venkel - Makreelreepjes

gepersileerde aardappelen      

Speculoospasta

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag                   Platte kaas met fruit 

Koffie met koekje                             Koffie of karnemelkpap

Zaterdag Parmentiersoep Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Gegratineerde hespenrolletjes met witloof - puree Salami Sopressa

Peperkoek

Koffie/melk/suiker Roomijs Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

SPIJSKAART W 45

HERFST 4  Week van zondag 1 november t.e.m. zaterdag 7 november 2020

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

Suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom!


