
November  
Bent u allergisch, meld het ons. De samenstelling van onze gerechten kan gewijzigd worden                    Broodje van de maand: boulette  
 Maandag 5/11 Dinsdag  6/11 Donderdag  8/ 11 Vrijdag 9/ 11 
soep Preisoep,   Juliennesoep Wortelsoep,  Erwtensoep met spekjes, 
hoofdgerecht hutsepot Spaghetti  met courgette, 

scampi’s en cury 
,Vis met spinazie en 
kaassaus , 

Kalkoenlapjes met 
stamppot van savooi 

dessert appeltjes in de oven met bruine 
suiker 

chocoladeschuim sinaasappel citroentaart Tiramisu  

 
 

Maandag 12/ 11 Dinsdag 13/ 11 Donderdag  15/ 11 Vrijdag  16/ 11 

soep Pompoensoep, , groentesoep Juliennesoep,  Ajuinsoep 
hoofdgerecht Varkensspiering met 

wintergroenten 
(aardpeer,pompoen, pastinaak, 
zoete aardappel, rapen), 

Hamburgers  
Boontjes met tomaten 
Natuuraardappelen 
 

visrolletjes met tomaat- 
paprikasaus, gekookte 
rijst  

 kip met appelmoes, of 
rauwkost en gebakken 
aardappeltjes, 

dessert Yoghurtroom met banaan  chocoladeroom pannenkoekjes 

 
 

Maandag 19/ 11 Dinsdag 20/ 11 Donderdag  22/ 11 Vrijdag 23/ 11 

soep Tomatensoep   Pompoensoep ,  Tomatensoep,  
hoofdgerecht Varkenslapjes , erwten en 

worteltjes, natuuraardappelen 
tong in Maderasaus, tuinkers, 
frietjes 

witloof met hesp en 
kaassaus, 
natuuraardappelen, 

VOORBEREIDINGEN 
ITALIAANSE-AVOND 

dessert appelcake roomkaas met bosvruchten fruit  

 
 

Maandag 26/11 Dinsdag 27/ 11 Donderdag  29/11 Vrijdag 30/ 12 

soep Kervelsoep,  Juliennesoep, Ajuinsoep met kaas,  Wortelsoep , ,  
hoofdgerecht kippenfilets, tuinkers,, 

champignonsaus, 
aardappelkroketten, 

blinde vinken met savooikool 
en spekjes, 
natuuraardappelen,  

vis met puree van prei en  
aardappelen, botersausje, 

macaroni met hesp, prei  
en kaassaus 

Dessert 
 

kaastaart met speculaas en 
krieken 

chocoladeschuim. vanilleroom tiramisu 



 

 
 

Maandag 3/12 Dinsdag 4/ 12 Donderdag  6/ 12 Vrijdag 7/ 12 

soep Tomatensoep met balletjes,  Kippensoep,  Preisoep  Groentesoep,  

hoofdgerecht kip met ratatouille , rijst, gegratineerde 
bloemkoolschotel met gehakt, 

visschotel met venkel en 

tomaat, 

natuuraardappelen, 

notencake 

varkensgebraad met rode 
wijnsaus, stamppot van 
wortelen en knolselder,   

dessert tarte tatin kokosrotjes notencake pannenkoekjes 

 Maandag 10/ 12 Dinsdag 11/ 12 Donderdag  13/ 12 Vrijdag 14/ 12 
soep Courgettesoep met curry,  Witloofsoep  pompoensoep  
hoofdgerecht braadworst met wintergroenten 

(aardpeer,pompoen, pastinaak, 
zoete aardappel, rapen),  

Gehaktballetjes in verse 

tomatensaus 

Varkenswangen in rode 

wijnsaus, champignons, 

knolselderpuree 

evaluatiedag 

dessert rijstpap met abrikozen pannenkoekjes Flan caramel  

 Maandag 17/ 12 Dinsdag 18/ 12 Donderdag  20/ 12 Vrijdag 21/ 12 
 
 

evaluatiedag wortelsoep knolseldersoep,   

  Chili con Carne, Sla met 
vinaigrette en verse kruiden, 
Stuk bruin brood,   

Tirools winterpannetje, Grote schoonmaak 

  Yoghurtroom met banaan fruit  
Deze menu’s zijn onder voorbehoud 

 


