
Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

30/09/2019 1/10/2019 3/10/2019 4/10/2019

Courgettesoep Wortelsoep Andalousische tomatensoep Erwtensoep

***gluten, melk, selderij, sulfiet*** ***gluten, melk, selderij, sulfiet*** ***gluten, melk, selderij, sulfiet*** ***gluten, melk, selderij, sulfiet***

cordon blue Slavink vol au vent fishstick 

***gluten, melk*** ***gluten,ei,vis,soja,melk,mosterd*** ***gluten,ei,soja,melk,selderij,sulfiet*** ***gluten,ei,vis,soja,melk***

spinazie roomsaus worteltjes koude mix broccoli-bloemkool preistoemp

***gluten, mellk, selderij*** ***melk*** ***melk,soja*** ***melk***

aardappelen gratin aardappelen puree tartaar

***   *** ***gluten,soja,melk*** ***melk*** ***ei,mosterd***

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

7/10/2019 8/10/2019 10/10/2019 11/10/2019

Bloemkoolsoep Knolseldersoep Tomatensoep Pompoensoep

***gluten, melk, selderij, sulfiet*** ***gluten, melk, selderij, sulfiet*** ***gluten, melk, selderij, sulfiet*** ***gluten, melk, selderij, sulfiet***

snitzel braadworst Rundsburger Macaroni

***gluten,ei,melk,selderij*** ***gluten,ei,vis,soja,melk,sulfiet*** ***gluten,mosterd*** ***gluten,soja***

spruitjes bloemkool roomsaus appelmoes ham en kaassaus

***melk*** ***gluten,melk*** ***   *** ***gluten,ei,soja,melk***

aardappelen gebakken aardappelen puree

***   *** ***soja,selderij*** ***melk***

                                           ***De ingredienten van de maaltijden kunnen bij onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden.***

                                                    **De maaltijden worden bereid in een keuken waar veel ingredienten verwerkt worden, vandaar zijn sporen van andere allergenen nooit uit te sluiten.**



Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

14/10/2019 15/10/2019 17/10/2019 18/10/2019

Champignonsoep Minestrone Preisoep Kippencreme

***gluten, melk, selderij, sulfiet*** ***selderij*** ***gluten, melk, selderij, sulfiet*** ***gluten, melk, selderij, sulfiet***

kipbrochette zoet-zure saus gegratineerde gehaktschotel met balletjes tomatensaus vispannetje met

***gluten,soja,selderij*** ***gluten,ei,vis,soja,melk,mosterd*** ***gluten,ei,vis,soja,melk,mosterd*** ***gluten,schaal/schelpdieren,vis,soja,melk***

met ananas en chinese groentjes bloemkool een aardappelschijfjes koolslaatje prei 

***gluten,soja,selderij*** ***gluten,ei,vis,soja,melk,mosterd*** ***mek, selderij*** ***gluten,schaal/schelpdieren,vis,soja,melk***

rijst gebakken aardappelen puree

***   *** ***soja, selderij*** ***melk***

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

21/10/2019 22/10/2019 24/10/2019 25/10/2019

Broccolisoep Tomatensoep Spinaziesoep Venkelsoep

***gluten, melk, selderij, sulfiet*** ***gluten, melk, selderij, sulfiet*** ***gluten, melk, selderij, sulfiet*** ***gluten, melk, selderij, sulfiet***

kalkoensteak Gentse waterzooi met kipfilet Rundsstoofvlees Lasagne

***gluten,soja,melk,selderij*** ***gluten,soja,melk,selderij*** ***gluten,soja,melk,selderijmosterd,zwavel/sulf ***gluten,ei,vis,soja,melk,selderij,mosterd***

witte kool aardappelen met tuinkruiden koude appelmoes

***gluten,melk*** ***soja*** ***   ***

aardappelen aardappelen

***  *** ***   ***

                                           ***De ingredienten van de maaltijden kunnen bij onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden.***

                                        **De maaltijden worden bereid in een keuken waar veel ingredienten verwerkt worden, vandaar zijn sporen van andere allergenen nooit uit te sluiten.**


