
Medirest menu 

Week 1 Maandag 8/8 Dinsda9/8 Woensda10/8 Donderda11/8 Vrijda12/8 Zaterda13/8 Zonda14/8

Ontbijt
choco confituur

choco Smeerkaas siroop banaan koekebrood

Soep
Tomatensoep met 

balletjes
groentesoep waterkerssoep minestrone venkelsoep Slasoep Kippenroomsoep

Hoofdgerecht

beenham

béarnaise

gemengde sla

gebakken aardappel

boereworst

Vleesjus

appelmoes

peterselieaard

stoofvlees met rund 

tomatensla,aard

Koude schotel kip

rauwkostsalade met 

bieslookdressing

frieten/aardappelsla

koolvis

dijonaisesaus

Gestoofde prei

Aardappelpuree

kipfilet

Bruine saus

Bloemkool in 

béchamel

aardappelen

ardeens gebraad

vleessaus

Prinsessenboon met 

ui

rosties

Dessert appel platte kaas ijs uitvoer koek vanillepudding sinaasappel chocomousse fruit op sap

4uurtje Koekje Koekje Koekje Koekje koekje Koekje gebak

Avond
Blokpaté

ham,kaas,zalmsla

kalkoenham,ham,      

kaas,eiersla

Kipfilet met 

tuinkruiden 

ham,kaas,préparé

 brie Hesp

kaas,tonijnsla

kalkoenfilet,ham  

kaas,       vleessalade

ham,kaas,vissla

leerdammer

Kip salade

ham,kaas,sandwich



Medirest menu 

Week 2 Maandag 15/8 Dinsdag 16/8 Woensdag 17/8 Donderdag 18/8 Vrijdag 19/8 Zaterdag 20/8 Zondag 21/8

Ontbijt
chocoladekoek Choco Luikse siroop

smeerkaas
Confituur

Banaan
Rozijnenbrood 

Soep
bouillon met 

vermicelli
knolseldersoep groentesoep preisoep tomatensoep champignonsoep franse ajuinsoep

Hoofdgerecht

Kalfsblanquette met 

juliennegroenten

gemengde sla

frietjes

kalkoenlapje

honing-tijmsaus

erwt en wortel

Aardappelen

mimosaburger

pepersaus

broccolimix 

peterselie-aard

macaroni met 

prei,champignons,   

ham en kaassaus

visfilet dillesaus 

gestoofde venkel 

met curryroom en 

puree

kipfilet

choronsaus

snijbonen

geb.aard

mosterdgebraad 

,mosterdsaus,bloem

kool bechamel en 

aardappelnootjes

Dessert yoghurt Vers fruit ijs uitvoer koek karamelpudding Vers fruit rijstpap
ijs uitvoer luikse 

koffie

4uurtje gebak Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje gebak

Avond
Cremepaté 

ham,kaas,zalmsla

Rolmops met 

garnituur,kaas,ham  

tonijnsla

Kalkoenham

ham,kaas,vissla

Salami

ham,kaas,préparé

mosterdkaas

ham,kaas,eiersla

Champignonworst

ham,kaas,kipsla

Krabsalade

ham,kaas,broodjes



Medirest menu 

 

Week 3 Maandag 22/8 Dinsdag 23/8 Woensdag 24/8 Donderdag 25/8 Vrijdag 26/8 Zaterdag 27/8 Zondag 28/8

Ontbijt
Confituur Choco

siroop chocoladereep smeerkaas banaan croissants

Soep broccolisoep wortelsoep seldersoep tomatengroenten spinaziesoep peterseliesoep kippenroomsoep

Hoofdgerecht

Konijn op 

grootmoeders wijze

appelmoes

 aardappelpuree

chipolata

bruine saus

knolselder in 

bechamel

Aardappelen

vispannetje

Frieten en koude 

tomaat

Kippenreepjes

bieslooksaus

nasi goreng 

,courgette

wortel en 

champignons

koude 

schotel,rauwkost

bieslookdressing

 aardappelsla

Gevulde tomaat met 

gehakt

tomatensaus

 geb. aard

kalkoenpavé

basilicumsaus

Broccolimix

aardappelschijfjes

Week alternatief

Dessert platte kaas Vers fruit mokkamousse ijsje uitvoer koek Vers fruit aardbeienpudding fruit op sap

4uurtje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje gebak

Avond
Boerenpaté 

ham,kaas,vissla

Salade met 

hamrolletjes en 

asperges,kaas,tonijn

Abdijkaas,ham,     

tonijnsla

Kop met mosterd 

ham,kaas,zalmsla

Chamois d'or

ham,eiersla

Parijse worst 

ham,kaas,vleessla

Vissalade 

ham,kaas,  

sandwichen



Medirest menu 

 

Week 4 Maandag 29/8 Dinsdag 30/8 Woensdag 31/8 Donderdag 1/9 Vrijdag 2/9 Zaterdag 3/9 Zondag 4/9

Ontbijt
Peperkoek Choco Luikse siroop 

Smeerkaas met ham

Confituur Banaan
suikerbrood

Soep
tomatensoep met 

venkel
rapensoep minestrone juliennesoep Groentesoep savooisoep

auberginesoep met 

kruidenkaas

Hoofdgerecht

boomstammetje 

vleesjus,gestoofde 

witte kool met 

ui,aard

Gegratineerde 

witloofrolletjes

kaassaus

puree

casselrib tijmsaus 

gestoofde prei

aardappelen

kippenbil 

druivensaus

rauwkostsalade

frietjes

gepaneerde visfilet 

tartaarsaus         

spinaziepuree

warterzooi van kip

met 

juliennegroenten

peterselieaard

 varkensgebraad 

veenbessensaus 

gstoofd peertje

kroket

Week alternatief

Dessert
yoghurt met 

grenadine
Vers fruit

ijs uitvoer luikse 

koffie
speculoosmousse vers fruit duopudding

ijs uitvoer luikse 

koffie

4uurtje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje gebak

Avond
Vleesbrood 

ham,kaas,vissla

zwamworsten,ham,  

kaas,vleessla

Salami

ham,kaas,zalmsla

Mosterdspek 

ham,kaas,tonijnsla

passendaele,ham    

préparé

Jonge kaas met 

mosterd

ham,krabsla

breydelhamsla,ham,

kaas,broodjes



Medirest menu 

 

Week 5 Maandag 5/9 Dinsdag 6/9 Woensdag 7/9 Donderdag 8/9 Vrijdag 9/9 Zaterdag 10/9 Zondag 11/9

Ontbijt
peperkoek Choco

siroop smeerkaas confituur banaan koekebrood

Soep pastinaaksoep tomatensoep slasoep
paprikasoep met 

basilicum
champignonsoep courgettesoep groentesoep

Hoofdgerecht

kalkoen cordon bleu

bruine-saus

gegratnineerde 

bloemkool en  aard

Koolvis

kreeftensaus

Gemengde sla 

peterselie-aard

gehakt balletjes

tomatensaus met 

champignons

Frieten

koude schotel met 

prepare 

rauwkost,frietjes     

aardappelsla

Kippenbout

Gevogeltjes

ratatouille

geb.aard

gevogelteworst met 

vleesjus,aard en 

appelmoes

varkensstoofpotje 

op grootmoeders 

wijze,gestoofd 

witloof,pomme 

duchesse

Week alternatief

Dessert
platte kaas met 

ananas
Vers fruit ijs uitvoer koek chocomousse Vers fruit flan caramel fruit op sap

4uurtje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje gebak

Avond
Provencaalse paté

ham,kaas,vissla

russich 

ei,ham,kaas,eiersla

Filet d'Anvers

ham,kaas,tonijnsla

vleesbrood

ham,kaas,zalmsla

Port Salut

ham,kaas,préparé

kippewit met 

kruiden,ham,kaas,ki

psla

vleessla,ham,kaas,   

sandwichen



Medirest menu 

 

Week 6 Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9 Zaterdag 17/9 Zondag 18/9

Ontbijt
Peperkoek Choco Luikse siroop

confituur smeerkaas
Banaan

Chocoladebroodje

Soep Cressonsoep Pastinaaksoep
Tomatensoep met 

venkel
Juliennesoep Peterseliesoep Rode bietensoep Currysoep

Hoofdgerecht

kipfilet

zoetzure saus

groentenrijst

Ananas

rundsburger      

ajuinsaus gestoofde 

wortel,aardappel

vol au vent met 

champignons 

rauwkostsalade met 

bieslookdressing 

frietjes

lamsepigram 

boontjes in 

tomatensaus

Gebakken krieltjes

gegratineerde 

hokifilet véloutésaus 

ovengebakken 

tomaat en aard

Ardeense burger

graantjesmosterd

broccoli in béchamel

Aardappelpuree

Kalkoenrollade

champignonroomsa

usje

grstoofde erwten

aardappelblokjes

Week alternatief

Dessert yoghurt vers fruit
rode 

vruchtenmousse
ijs uitvoer koek Vers fruit bananenpudding

ijs uitvoer luikse 

koffie

4uurtje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje Koekje gebak

Avond
Ardeense paté

ham,kaas,tonijnsla

koude schotel 

vlees,ham,kaas,     

vleessla

Filet de sax

ham,kaas,préparé

Kop met mosterd 

ham,kaas,zalmsla

Abdijkaas

ham,kaas,vissla

Parijse worst 

ham,kaas,eiersla

Tonijnsalade

ham,kaas,broodjes


