Week 23 van

Soep
Vlees/vis

MAANDAG

DINSDAG

tomatensoep

WOENSDAG

4 juni 2018

Zetmeel
Warme groenten

VRIJDAG

parmentiersoep

aspergesoep

knolseldersoep

(1,2,4,9,11,12)

(1,2,4,9,11,12)

(1,2,4,9,11,12)

(2,4,9,11,12)

varkensgebraad

kalkoenpavé

rundstoverij

tongscharrolletjes
(,13 )

vleesjus

currysaus

kervelsaus

(1,2,3,5,6,9)

(1,2,3,5,6,9)

(1,2,3,5,6,9,11,13)

gekookte aardappel

witte rijst

gebakken aardappelen

gekookte aardappel

(,2)

7

(4,)

erwtjes met ui

ananas

julienne groenten

4

Vegetarisch
Saladbar

8 juni 2018

DONDERDAG

(1,2,4,5,11,13)

Saus

tot

4

vegetarsche braadworst

groentenfilet

vegie stoverij

quornblokjes met tomatensaus

(1,2,4,9)

(4,9)

(1,2,4,9,12)

(1,2,4,9)

gemengde sla

Week 24 van

11 juni 2018

tot

15 juni 2018

Maaltijden worden bereid in een ruimte waar ook bloem, ei, melk, soja, lupine aanwezig is. Kruisbesmetting valt niet uit te sluiten.

MAANDAG
Soep
Vlees/vis

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

broccolisoep

paprikasoep

tomatensoep

knolseldersoep

(2,4,9,11,12)

(2,4,9,11,12)

(2,4,9,11,12)

(2,4,9,11,12)

vol au vent

varkenslapje

rundsburger

bolognaise saus

(2, 4,5)

(1,2, 4,5, 6, 7,11, 13)

(1,2,4,11)

Saus
Zetmeel

WOENSDAG

wortelpuree

vleesjus

pepersaus

gemalen kaas

(1,2,3,5,6,9)

(1,2,3,5,6,9)

4

gekookte aardappel

gebakken aardappel

spaghetti

7

2

(4,11)
boterboontjes

Warme groenten

4

Vegetarisch
Saladbar

vegetarische vol au vent

quornfilet

groentenburger

vege bolognaise saus

(1,2,4,11)

1

(1,2,4,11)

(1,2, 4,5, 6, 7,11, 13)

tomaat/komkommer

Week 25 van

18 juni 2018

tot

22 juni 2018

Maaltijden worden bereid in een ruimte waar ook bloem, ei, melk, soja, lupine aanwezig is. Kruisbesmetting valt niet uit te sluiten.

Soep
Vlees/vis

Saus
Zetmeel

MAANDAG

DINSDAG

wortelsoep
(2,4,9,11,12)
kiptournedos

DONDERDAG

VRIJDAG

champignonsoep

preisoep

tomatensoep

(2,4,9,11,12)

(1,2,4,9,11,12)

(2,4,9,11,12)

braadworst

ham en kaassaus

koolvisrug

(1,2,4,5,11,13)

(2, 5, 11,12)

13

vleesjus

braadjus

gemalen kaas

Normandische saus

(1,2,3,5,6,9)

(1,2,4,6,9,11,12)

4

(1,2,3,5,6,9)

puree natuur

gekookte aardappel

macaroni

preipuree

(2,7)

(4,11)

4

Warme groenten
Vegetarisch
Saladbar

WOENSDAG

wortelblokjes

appelmoes

(4,9)

4

quornfilet

vegetarische braadworst

quornblokjes met kaassaus

omelet

1

(1,2,4,12)

(1,2,4,12)

(1,2,4)

Week 23 van

Soep
Vlees/vis

MAANDAG

DINSDAG

bloemkoolsoep

Saus
Zetmeel

tot

8 juni 2018

DONDERDAG

VRIJDAG

tomatensoep

aspergesoep

currysoep

(1,2,4,9,11,12)

(1,2,4,9,11,12)

(1,2,4,9,11,12)

(2,4,9,11,12)

ham en kaassaus

kipfilet

kalkoenlapje

gehaktballetjes

11

(1,2,4,5,11,13 )

(2,4)

WOENSDAG

4 juni 2018

gemalen kaas

currysaus

blackwell saus

tomatensaus

4

(1,2,3,5,6,9)

(1,2,3,5,6,9,)

(2,9)

macaroni

witte rijst

gebakken aardappelen

puree natuur

(2,7)

(,2)

7

(4,)

broccolimix

Warme groenten

gebroken boterboontjes
4

Vegetarisch
Saladbar

quornblokjes met kaassaus

quornfilet

groentenburger

quornblokjes met tomatensaus

(1,2,4,9)

(4,9)

(1,2,4,9,12)

(1,2,4,9)

geraspte wortelen
9

