
ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

Zondag Heldere bouillon Melkbrood  

Mastellen Stoofpotje konijn - saus met kriekbier - warme krieken - Gerookte nootham

aardappelen in de room                         

Aardbeienconfituur  

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag                               Karamelcrème  

  Koffie of karnemelkpap

Maandag Kervelsoep Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Boomstammetje - espagnolesaus - snijbonen - natuur Vleesbrood

aardappelen                                  

Choco  

Koffie/melk/suiker Witte yoghurt         Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Dinsdag Venkelsoep met room en dille Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Koude schotel met beenham - macedoine groenten - Kip "poulerolle"

aardappelblokjes in de mayonaise  

Peperkoek  

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag                                            Mousse Straciatella  

Koffie met koekje                           gn fruit = warme tomaat Koffie of karnemelkpap

Woensdag Franse peultjessoep Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Kalkoengebraad - peperroomsaus - warme perzik - Pepersalami

aardappelkroketten                                   

Smeerkaas Président  

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag                                               Vanillepap   

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Donderdag Cava - Slaatje met zalmtartaar / Aspergecrème Rozijnenbrood 

OL Vrouw Hemelvaart Kalfsmedaillon - saus met salie en ajuin - fijne wortelen - Brie met druiven

Boterkoeken gepersileerde aardappelen                                 

  Witte en rode wijn

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag Flan 

Koffie met gebak        MARBRÉ BISCUIT SLAGROOM Koffie of karnemelkpap

Vrijdag Vissoep Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Kort gestoomde tongrolletjes - hollandaise saus - broccoli -Nieuwe maatjes met ajuin

 - aardappelmousseline                                

Honing  

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

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Zaterdag Kippencrème Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Penne - ricotta - zure room - paprika - basilicum Hespenworst

 

Confituur

Koffie/melk/suiker Roomijs Ijsboerke  Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

SPIJSKAART W 33

ZOMER 1  Week van zondag 11 augustus t.e.m. zaterdag 17 augustus 2019

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

Suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom!


