
      MENUKAART
WEEK VAN  19 / 12 / 2022    TOT    25 / 12 / 2022

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

19/dec 20/dec 21/dec 22/dec 23/dec 24/dec 25/dec

KERSTMIS

Soep bloemkoolsoep groentebouillon knolselder gebond kippensoep erwtensoep witloofsoep tomatenroomsoep

wortelsoep met broodkorstjes 

gekookte aard puree gekookte aard frieten rijst pastinaakpuree dennenappeltjes

Middagmaal varkenslapje 1 zalmfilet spekburger stoofvlees kipfilet chipolata gevulde kalkoen

vleesjus witte wijnsaus jachtsaus rauwkost kippenjus blackwellsaus champignonsaus

Rabarbermoes gestoofde prei rode kool snijbonen Parijse wortelen

boontjes met spek

Dessert slagroompudding vanillepudding ijs koekjespudding rozijnenpudding karamelpudding kerstcoupe bavarois

I.v.m. allergenenbeleid kan u zich wenden tot de kok, die kan u zeggen welk alternatief aangeboden kan worden.

Smakelijk eten!



       MENUKAART
WEEK  VAN   26/ 12 / 2022  TOT   01  / 01 / 2023

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

26/dec 27/dec 28/dec 29/dec 30/dec 31/dec 01/jan

NIEUWJAAR

Soep koolraapjessoep ajuinsoep minestrone kippenbouillon goulashsoep spruitensoep Agnes-sourelsoep

gekookte aard rijst puree frieten gekookte aard bloemkool-broccoli pommes duchesses

Middagmaal vleesbrood kippenbouten victoriabaars gehaktballetjes Zwitserse burger puree ballotine kip

pepersaus currysaus vissaus Luikse saus (Geen suggesties) kibbeling sinaasappelsaus

krieken ananas/perzik andijvie appelcompote witte kool tartaar bloemkool

witloof

Dessert tweekleurenpudding mokkapudding ijs bananenpudding vanillepudding chocopudding ijscoupe oud en nieuw

I.v.m. allergenenbeleid kan u zich wenden tot de kok, die kan u zeggen welk alternatief aangeboden kan worden.

Smakelijk eten!



       MENUKAART
EEK VAN  02 / 01 / 2023   TOT   08 / 01 / 2023

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

02/jan 03/jan 04/jan 05/jan 06/jan 07/jan 08/jan

Soep pompoensoep spinaziesoep tomatensoep bonensoep runderbouillon kervelsoep aspergesoep

gekookte aard gebakken  aard puree gekookte aard groenterijst wortelpuree aardappelnootjes

Middagmaal broccoliburger spekvink koolvishaasje cordon bleu kipbrochette spek kalkoenstoofsel

vleesjus blackwellsaus hollandaisesaus vleessaus zoetzure saus mosterdsaus bloemkool

spruiten rode kool vichy wortelen knolselder boterboontjes

Dessert slagroompudding vanillepudding ijs bananenpudding rijstepap chocopudding advocaatmousse

I.v.m. allergenenbeleid kan u zich wenden tot de kok, die kan u zeggen welk alternatief aangeboden kan worden.

Smakelijk eten!



       MENUKAART
WEEK VAN   09 / 01 / 2023    TOT   15 / 01 / 2023

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

09/jan 10/jan 11/jan 12/jan 13/jan 14/jan 15/jan

Soep schorsenerensoep courgettesoep paprikasoep groentebouillon champignonsoep koninginnensoep tomatensoep

puree frieten puree rijst gekookte aard boerenkoolpuree kroketten

Middagmaal kippenstammetje vidé zalmfilet goulash hamburger viskrokantjes kalfsblanquette

kippenjus rauwkost Hollandse saus perzik pepersaus bearnaisesaus broccolimix

koolraapjes spinazie erwten&wortelen

Dessert danette pudding vanillepudding ijs chocopudding karamelpudding koekjespudding chocomousse

I.v.m. allergenenbeleid kan u zich wenden tot de kok, die kan u zeggen welk alternatief aangeboden kan worden.

Smakelijk eten!


