
Voor de allergeneninformatie kan u zich steeds wenden tot de keuken. De samenstelling kan steeds wijzigen. 

Weekmenu 
 Ontbijt

 

Soep Middagmaal 

 

Fruit 

 

Tussendoortje 

 

Avondmaal 

 
 

Maandag 

18 oktober 

Boterhammen 

met choco 

Courgette-

soep  

Kaasburger met bloemkool 

in vinaigrette, aardappelen 

en braadjus 

Ananas   

 

Koffie met 

Madeleine koek  

Boterhammen met  

jonge kaas 

2 beleg: hesp 

pap 

Dessert: yoghurt  

Dinsdag 

19 oktober 

Boterhammen 

met gelei 

Bloemkool-

soep   

Mosselfestijn  

voor d’Hoge Platse 

Varkensgebraad met 

spruitjes, aardappelen en 

mosterdsaus 

Peer  

 

Koffie met  

botertong  

Boterhammen met  

champignonworst  

2e beleg: kalkoenham 

 soep  

Dessert: vanillepudding  

Woensdag 

20 oktober 

Boterhammen 

met 

speculoospasta 

Kervelsoep Mosselfestijn voor VB – 

DVC - AW 

kalkoenbiefstuk met salade, 

frietjes en champignonsaus 

Mandarijn 

  

Koffie met een  

gebak  

Boterhammen met  

hoofdvlees  

2e beleg: kaas 

soep 

Dessert: natuuryoghurt 

Donderdag 

21 oktober 

Boterhammen 

met smeerkaas  

Tomatensoep  Mosselfestijn voor 

Warande en klooster  

Kipgyros met boontjes, 

aardappelen en braadjus 

Appel  

 

 Koffie met ijsje Boterhammen met kippewit 

en kruiden 

2e beleg: salami / soep  

Dessert: kokosdessert  
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Voor de allergeneninformatie kan u zich steeds wenden tot de keuken. De samenstelling kan steeds wijzigen. 

Weekmenu 
 Ontbijt

 

Soep Middagmaal 

 

Fruit 

 

Tussendoortje 

 

Avondmaal 

 
 

Vrijdag  

22 oktober 

 

Boterhammen met 

confituur 

Broccolisoep  Tongrolletjes met 

fijne groentjes, 

duchesse aardappelen 

en vissaus 

Banaan  

 

Koffie met 

pimkoekje  

Boterhammen met  

brie 

2e beleg kipwit 

pap 

Dessert: flan 

Zaterdag  

23 oktober 
 

Boterhammen met 

perensiroop  

Preisoep   Kipfilet met broccoli, 

aardappelen en 

dragonsaus 

Fruitsalade 

 

Koffie met donut   Boterhammen met 

tonijnsalade  

2e beleg hesp 

soep  

Dessert: chocoladedessert 

Zondag  

24 oktober 
 

Koekenbrood    Pompoensoep  Konijnmedaillon met 

wortelen, kroketjes 

en pruimensaus 

 Koffie met gebak 

 

Boterhammen met 

mosterdspek 

2e beleg kalkoenham  

soep 

Dessert: vanillepudding  

Maandag 

25 oktober 

Boterhammen met 

choco 

Seldersoep Hutsepot met worst, 

braadjus en mosterd 

Appel 

 

Koffie met 

broodpudding  

Boterhammen met  

jonge kaas 

2 beleg: hesp /pap 

Dessert: yoghurt  
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Voor de allergeneninformatie kan u zich steeds wenden tot de keuken. De samenstelling kan steeds wijzigen. 

 


