
7/09/2020 8/09/2020 9/09/2020 10/09/2020 11/09/2020 12/09/2020 13/09/2020

Week 1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Ontbijt confituur choco smeerkaas confituur siroop speculoos Chocoladekoek

Soep
tomatensoep met 

balletjes
bloemkoolsoep currysoep ajuinsoep juliennesoep knolseldersoep aspergesoep

Hoofdgerecht

kalkoenrollade, 

Aardappelen, geb. 

Witloof, 

getomateerde 

mosterdsaus

visbrochette, 

peterselie 

aardappelen, 

vissaus, broccoli

worst, appelmoes, 

puree, bruine saus

penne Bolognaise / 

puree

stoofvlees , frietjes,  

gestoofde wortelen

schnitzel, 

boterboontjes, 

natuur aardappelen 

ajuinsaus

ardeensgebraad, 

peche, wafeltjes, 

roomsaus

Dessert vanillepudding Vers fruit yoghurt natuur vers fruit roomdessert rijstpap fruit op sap

4uurtje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje gebak

Avond
maredsous, kaas, 

ham, prepare

zwanworst, kaas, 

ham, salade van 

varkensvlees

kipfilet, kaas, ham, 

tonijn

mosterspek, kaas, 

ham, kipcurry

cobourg, kaas, ham, 

zalmsla

parijzerworst, kaas, 

ham, eiersalade

sandwiches met 

kipsla, kaas , ham



14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020 19/09/2020 20/09/2020

Week 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Ontbijt siroop banaan choco peperkoek confituur chocoladereep koekebrood

Soep broccolisoep
tomatensoep met 

basilicum
andijviesoep seldersoep wortelsoep pastinaaksoep kippenroomsoep

Hoofdgerecht

kipkrokant, 

knolselder, natuur 

aardappelen, bruine 

saus

Koude visschotel

vogelnestjes, 

wortelstoemp, 

tomatensaus

witloof met ham in 

kaassaus, puree

vol au vent, frietjes, 

tuinkers

burger, erwtjes en 

wortelen, 

natuuraardappelen, 

bruine saus

mosterdgebraad, 

warme tomaat, 

mosterd saus, 

duchesse

Dessert plattekaas met fruit Vers fruit mousse fruit yoghurt chocomousse ijs

4uurtje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje gebak

Avond
camembert, kaas, 

ham, breydelhamsla

slaatje met pêche en 

tonijn, kaas, ham, 

gerookte zalmsla

filet d'Anvers, kaas, 

ham, surimi

salami, kaas, ham, 

kipsla honing 

mosterd

champignonworst, 

kaas, ham, 

noordzeesla

paté, kaas, ham, 

vleessalade

broodje met 

kaasbordje, kaas, 

ham, prepare



21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 26/09/2020 27/09/2020

Week 3 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Ontbijt peperkoek siroop confituur choco smeerkaas confituur rozijnebrood

Soep waterkerssoep groetensoep
tomatensoep met 

venkel
preisoep wortelgembersoep

champignonroomso

ep 
pompoensoep

Hoofdgerecht

kalkoen cordonbleu, 

zomergroenten mix, 

puree

kippebil, rijst, 

currysaus, ananas

hokifilet, spinazie, 

puree, witte 

wijnsaus

worst, 

natuuraardappelen, 

bruine saus, broccoli

Goulash, frietjes, 

cressonette

balletjes in 

tomatensaus, natuur 

aardappelen, wortel

varkensgebraad, 

pepersaus, 

prinsessenboontjes 

met ui, rosties

Dessert flan caramel Vers fruit yoghurt vers fruit pudding roomdessert fruit op sap

4uurtje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje koekje gebak

Avond

créme paté, kaas, 

ham, salade met 

varkensvlees

Quiche Lorraine, 

kaas, ham, salade 

ham en prei

vleesbrood, kaas, 

ham, eiersalade met 

spek

kalkoenfilet, kaas, 

ham, tonijn

zwarte woud ham, 

kaas, ham, kipsla

broodjes met 

prépare, kaas, ham

sandwiches met 

zalmsla, kaas, ham



28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 1/10/2020 2/10/2020 3/10/2020 4/10/2020

Week 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Ontbijt confituur choco smeerkaas met ham confituur siroop banaan koekebrood

Soep courgettesoep minestrone kervelsoep
tomaten 

groentensoep
kruidenkaassoep peterseliesoep

kip/champignonsoe

p

Hoofdgerecht

zalm, tagliatelli, 

broccolimix, 

dillesaus

ossetong in 

madeirasaus, 

erwtjes en wortelen, 

puree

kippebrochette, 

provençaalse saus, 

gebakken 

aardappelen, ananas

boomstammetjes, 

jagersaus, natuur 

aardappelen, 

boontjes

kalkoenlapje, 

schorseneren in 

bechamel, natuur 

aardappelen, 

rozemarijnsaus

chipolatta, 

gestoofde prei, 

peterselie 

aardappelen, bruine 

saus

stoofvlees, peer, 

rösties

Dessert yoghurt met fruit Vers fruit vanillepudding poire belle hélène platte kaas liégeois ijs

4uurtje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje gebak

Avond

port salut, kaas, 

ham, eiersalade met 

bieslook

russisch ei, kaas, 

ham, kipsla

pepersalami, kaas, 

ham, breydelhamsla

kop, kaas, ham, 

gerookte zalmsla

hespeworst, kaas, 

ham, préparé

kippewit met 

tuinkruiden, kaas, 

ham surimi

broodjes met 

mosterdkaas, kaas, 

ham



5/10/2020 6/10/2020 7/10/2020 8/10/2020 9/10/2020 10/10/2020 11/10/2020

Week 5 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Ontbijt speculoos confituur choco siroop confituur peperkoek chocoladekoek

Soep spinaziesoep venkelsoep
bouillonsoep met 

vermicellie
groentensoep

tomatensoep met 

paprika
komkommersoep auberginesoep

Hoofdgerecht

kalkoenpavé, 

stroganoffsaus, 

knolselder en 

wortelmix, 

natuuraardappelen

gratinovis, spinazie, 

puree, nantuasaus

macaroni met 

kaassaus, 

hamblokjes en 

broccoli

kalfsblanquette, 

frietjes, veldsla met 

witte bonen en 

vinaigrette

ardeense burger, 

vergetengroeten, 

bruine saus, puree

blinde vink, 

blackwellsaus, 

andijvie, natuur 

aardappelen

Coq au vin, warme 

tomaat, 

aardappelblokjes

Dessert karamelpudding Vers fruit yoghurt vers fruit flan mousse fruit op sap

4uurtje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje gebak

Avond
brie, kaas, ham, 

tonijn

zwanworst, kaas, 

ham, vleessalade

boerepaté, kaas, 

ham, kipcurry

kipfilet, kaas, ham , 

préparé

chamois d'or, kaas, 

ham, salade van 

varkensvlees,

hespeworst,kaas, 

ham, noordzeesla

sandwiches, kaas, 

ham, surimi



12/10/2020 13/10/2020 14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020 17/10/2020 18/10/2020

Week 6 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Ontbijt siroop koekebrood smeerkaas choco banaan confituur koekebrood

Soep paprikasoep erwtensoep witloofsoep ajuinsoep groentensoep tomatensoep champignonsoep

Hoofdgerecht

kasslerrib, 

roomsaus, gebakken 

aardappelen, 

broccoli

witloof in kaassaus  

met ham en puree

kipkrokant , nat. 

aardappelen, 

knolselder

kaasburger, 

bloemkool, 

natuuraardappelen, 

jagersaus

vis vol au vent, 

frietjes, cressonette

kipfilet met 

champignon - 

roomsaus, peer, 

natuur aardappelen

konijnestoofpotje,  

witloof, kroketten

Dessert plattekaas fruit chocoladepudding vers fruit Yohgurt flan ijs

4uurtje Koekje koek Koekje Koekje Koekje Koekje gebak

Avond
mosterdkaas, kaas, 

ham, kipsla

slaatje met peche en 

kipsla, kaas, ham

mosterdspek, kaas, 

ham prepare

vleesbrood, kaas, 

ham, vleessalade

kop, kaas, ham, 

tonijn

champignonworst, 

kaas, ham, zalmsla

broodjes met 

breydelhamsla


