
ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

Zondag Thaïse currysoep met pompoen Rozijnenbrood 

Mastellen Stoofpotje konijn met pruimen - bruinbier - pastinaak - Kaasschotel

gepersileerde aardappelen        

Gelei

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag                           Bananencrème 

Koffie met gebak        FRUITTAARTJE Koffie of karnemelkpap

Maandag Bloemkool broccolisoep met Gorgonzola en amandelen Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Kalfsbrood - kalfsjus - warme krieken - gebakken Kalkoenham

aardappelen                              

Kwatta choco

Koffie/melk/suiker Fruit yoghurt Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Dinsdag Witloofsoep met honingmosterd en Gandaham Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Kalkoen "Orloff" - gevogeltejus met salie - fijne erwten - Americain préparé

natuur aardappelen                           

Luikse siroop

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag Chocolademousse - advokaat 

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Woensdag Kippencrèmesoep met paprika Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Rundsteak - béarnaise - fris slaatje - frieten Gerookte nootham

Smeerkaas 

Chanteneige

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag Vanillepap

Koffie met gebak         GEBAK VAN DE DAG Koffie of karnemelkpap

Donderdag Groene asperge-courgettesoep met Parmesan Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Gentse waterzooi - groentensnippers - gepersileerde Zalmsalade

aardappelen                                

Speculoospasta

Koffie/melk/suiker Rijstpap met kokos en appeltjes Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Vrijdag Knolseldersoep met gerookte zalm Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Gebakken visfilet - kruidenkorst - botersaus - venkel - Lentepastei

couscous                  

Confituur

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag                              Platte kaas 

Koffie met koekje                                Koffie of karnemelkpap

Zaterdag Champignonroomsoep met ham en tuinkruiden Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Pappardelle - drie kazen saus - spinazie Bolzano

Peperkoek

Koffie/melk/suiker Boomgaardfruit Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

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

LENTE 1  Week van zondag 15 maart t.e.m. zaterdag 21 maart 2020

SPIJSKAART W 12    WEEK VAN DE SOEP               

Smakelijk eten!


