
Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

2/09/2019 3/09/2019 5/09/2019 6/09/2019

VEGGIE

Groentensoep  Bloemkoolsoep Preisoep  Tomatensoep

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

Vol au vent Omelet Vogelnestje tomaat-champignonsaus fishstick

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

puree tuinkers spinaziestoemp

***melk*** ***   *** ***melk***

gebakken rijst puree tartaar

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

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

9/09/2019 10/09/2019 12/09/2019 13/09/2019

Broccolisoep Kervelsoep Champignonsoep Paprikasoep

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

snitsel kippenbraadworst Stoofvlees Spaghetti

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

groene boontjes broccoli in roomsaus appelmoes bolognaise

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

aardappelen gebakken aardappelen met lenteui gebakken aardappelen

***   *** ***soja*** ***   ***

                                           ***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 

16/09/2019 17/09/2019 19/09/2019 20/09/2019

Courgettesoep Komkommersoep Kippencreme Andalousische creme

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

Cordon blue kipbrochette Koude schotel met Visfilet

***gluten, soja, melk*** ***gluten, soja*** ***gluten, vis, selderij***

erwtjes en wortelen groentenratatouille perzik en tonijn venkel roomsaus

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

aardappelen Spirelli koude aardappelsalade en groentjes puree

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

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

23/09/2019 24/09/2019 26/09/2019 27/09/2019

Seldersoep Ajuinsoep Wortelsoep Witloofsoep

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

Kalkoenkrokant Kaasburger kipfilet Macaroni

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

Prei roomsaus Gestoofde bloemkool appelmoes carbonara

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

aardappelen Gebakken aardappelen met rozemarijn puree

***   *** ***soja*** ***   ***



                                           ***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

30/09/2019


