
Periode: september 

Broodje van de maand: :  Broodje met tonijnsla 
 Bent u allergisch, meld het ons. De samenstelling van onze gerechten kan gewijzigd worden. 

 Maandag 3/9 Dinsdag 4/9 Donderdag 6/9  Vrijdag 7/9 
soep   Preisoep wortelsoep 
hoofdgerecht   gevulde tomaten met 

gehakt, puree van 
aardappelen 
 

varkensgebraad met 
snijboontjes, 
natuuraardappelen, 

dessert    Yoghurtroom met banaan appelcake 

 Maandag 10/9 Dinsdag 11/9 Donderdag  13/9 Vrijdag 14/9 
soep pompoensoep Tomatensoep met balletjes  Kervelsoep  Groentesoep  
hoofdgerecht Braadworsten   savooi met 

natuuraardappeltjes 
Brochetten met 
champignonsaus, tuinkers en 
frietjes 

Vis met een torentje van 
aubergines, basilicum, 
tomaat en kaas, 
natuuraardappelen 

Kip met provencaalse 
saus, rijst 

dessert vanilleroom  Carpaccio van ananas met 
munt 

Stuk fruit frangipane 

 Maandag17/ 9 Dinsdag 18/ 9 Donderdag  20/ 9 Vrijdag 21/ 9 
soep courgettensoep  juliennesoep Wortelsoep, Tomatensoep met 

balletjes  
hoofdgerecht Gegratineerde 

bloemkoolschotel 
 

stoofvlees op Vlaamse wijze, 
appelmoes of rauwkost, 
natuuraardappelen 

Gegratineerd witloof met 
kaas en hesp, puree van 
aardappelen,  

hamburger met  
spitskool, 
natuuraardappelen,  

dessert fruitsla 
 

ijsje met chocoladesaus pannenkoekjes rijstpap. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
Maandag 24/ 9 

 

 
 
Dinsdag  25/ 9 

 
 
Donderdag   27/ 9 

 
 
Vrijdag 28/ 9 

soep wortelsoep Project dag: gezonde voeding 
en beweging 
Geen soep, geen broodjes en 
geen warme maaltijden 

Witloofsoep met kaas en 
broodkorstjes,  

Groentesoep,  

hoofdgerecht Varkensgebraad, 
prinsessenboontjes en 
tomaten, natuuraardappelen 

 stoofpot van konijn met 
erwten en wortelen, 
natuuraardappelen,  

spaghetti Bolognaise,   

dessert  chocoladeroom 
 

rijstpap met bruine suiker 
 

Peer “ Belle Hélène” . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broodje van de maand: :  Broodje met tonijnsla 
 Bent u allergisch, meld het ons. De samenstelling van onze gerechten kan gewijzigd worden. 

Oktober 
 

Maandag 1/ 10 Dinsdag  2/ 10 Donderdag   4/10 Vrijdag 5/10 

soep wortelsoep Kervelsoep,  Ajuinsoep met kaas,   
Pedagogische studiedag hoofdgerecht Kip met ratatouille en couscous Varkensgebraad met kruidige 

roomsaus, witloof en veldsla, 
aardappelen in de schil,  

Frikadellen met rode kool 
en natuuraardappelen,  
 

dessert Pavlova met rood fruit en coulis Chocoladeroom 
 

confituurtaart 

 Maandag 8/10 Dinsdag 9/ 10 Donderdag  11/ 10 Vrijdag 12/ 10 
soep Juliennesoep,  Wortelsoep,  Paprikasoep  groentesoep 
hoofdgerecht Gevulde courgettes met 

tomatensaus, rijst,  
Stoofvlees op Bourgondische 
wijze, rauwkost/appelmoes, 
aardappelkroketten, 

Vis met prei en botersaus, 
puree van aardappelen, 
 

Griekse moussaka 

dessert  Rijstpap met abrikozen 
 

Perendessert+ chocoladesaus 
 

Bavarois van frambozen  
 

Cake met noten  

 Maandag 15/ 10 Dinsdag 16/ 10 Donderdag  18/ 10 Vrijdag 19/10 
soep Pompoensoep,  Groentesoep  Preisoep 
hoofdgerecht Kip met champignonsaus, 

witloofsalade, 
aardappelkroketten 

Blinde vinken, bloemkool, 
natuuraardappelen 

EVALUATIEDAG Varkensgebraad met 
witloof en gebakken 
aardappeltjes,   

dessert Pruimentaart Room in 2 kleuren  pannenkoekjes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Maandag 22/ 10 Dinsdag 23/10 Donderdag  25/10 Vrijdag 26/10 

soep Tomatensoep,  
 

Courgettensoep met curry en 
broodkorstjes, 

Preisoep Wortelsoep,  

hoofdgerecht Frikadellen, witte kool met 
spekjes, 

Varkenshaasje met spinazie, 
natuuraardappelen,   

Vis met een torentje van 
courgettes, aubergines,  
basilicum, tomaat en 
kaas, couscous 
 

Vegetarische spaghetti 

dessert Chocoladeschuim Fruitsla. 
 

Yoghurtroom met 
banaan.  
 

Appel- notencake. 
 

Verlof van 27 /10 tot en met 4/ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


