
Periode: januari-februari 

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

 Maandag 7/01 Dinsdag 8/01 Donderdag 10/ 01 Vrijdag 11/ 01 

soep Kervelsoep Knolseldersoep met 

kruch van spekjes, ajuin 

en broodkorstjes 

Tomatensoep Preisoep 

hoofdgerecht kip met dragon en  

champignonsaus, 

tuinkers,  frietjes 

Lasagne met spinazie, 

slaatje 

vis met botersausje, 

stamppot van prei 

 

groentehutsepot 

met worst 

dessert Mascarpone met 

bosvruchten 

cake met noten frangipane chocoladeroom 

 

 Maandag 14/ 01 Dinsdag 15/ 01 Donderdag  17/ 01 Vrijdag 18/ 01 

soep Pompoensoep  Wortelsoep  Ajuinsoep met kaas Groentensoep 

hoofdgerecht Winterse ovenschotel 

met vergeten groenten  

 

Zuurkoolschotel (ook 

witte kool met spekjes. 

Varkensgebraad 

Kip met 

Provençaalse saus, 

couscous 

Fish sticks met 

puree en 

tartaresaus , 

tuinkers  

dessert Havermoutkoekjes  Notenchocoladecake  tiramisu fruitsla 



5GKM stage Maandag 21/01 Dinsdag 22/01  Donderdag 24/ 01 Vrijdag 25/ 01 

soep Tomatensoep Witloofsoep met kaas Juliennesoep Knolseldersoep met 

spekjes 

hoofdgerecht Spirelli’s met ham, prei 

en kaassaus, 

Balletjes in 

tomatensaus, tuinkers, 

frietjes 

Hamburger met 

spinazie, erwtjes en  

broccoli, 

natuuraardappelen,  

Visfilets met 

tomaten- venkel 

saus 

rijst 

dessert apfelstrudel 

 

chocoladeroom citroentaart pannenkoekje met 

suiker 

5GKM stage Maandag  28/ 01 Dinsdag 29/01 Donderdag 31/01 Vrijdag 1/02 

soep Pompoensoep  Kervelsoep Kippensoep groentesoep 

hoofdgerecht spaghetti Bolognese,  vis met ovenschotel van 

prei en aardappelen,  

kip met 

Provençaalse saus, 

kroketjes  

Winterse hutsepot 

Dessert 

 

 

 

chocoladecake Roomkaas met 

bosbessen. 

Peer met ijsje en 

chocoladesaus 

 

suikerwafel 



5GKM stage Maandag 4/02 Dinsdag 5/02 Donderdag 7/02 Vrijdag 8/02 

soep  Tomatensoep Preisoep    Groentesoep 

hoofdgerecht Facultatieve verlofdag frikadellen met rode 

kool en 

natuuraardappelen ,   

Escalope Milanese 

met tomatensaus, 

pasta,  

gegratineerde 

visschotel met 

spinazie en 

kaassaus,  

dessert  yoghurtroom met 

bosbessen 

stuk fruit chocoladecake 

5GKM stage Maandag 11/02 Dinsdag 12/02 Donderdag 14/02  Vrijdag 15/02 

soep Witloofsoep met kaas Kervelsoep, ,   pompoensoep juliennesoep 

hoofdgerecht kip in Provençaalse saus, 
rozemarijn 
aardappeltjes 

hamburger, gestoofde erwten, 

worteltjes en knolselder, 

natuuraardappelen 

Visschotel met witloof, 

gebakken kerstomaatjes 

en natuuraardappel 

Spaghetti Bolognese 

dessert cake met appeltjes. frangipane rijstpap pannenkoekjes 

5GKM stage Maandag 18/02 Dinsdag 19/02 Donderdag 21/02 Vrijdag 22/02 

soep Preisoep Ajuinsoep, Wortelsoep, Kervelsoep,   

hoofdgerecht Curry van kip met 

basmatirijst 

witloofrolletjes met 

hesp en kaassaus ,  

varkensbrochetten 

met savooi en 

spekjes, 

natuuraardappelen , 

Gehaktballetjes met 
veenbessen, 
broccoli, 
champignons, 
aardappelen ,  



dessert ananas tiramisu suikerwafel frangipane. 
 

5GKM stage Maandag 25/2 Dinsdag 26/02 Donderdag 28/02 Vrijdag /03 

soep Erwtensoep met 

Frankfurter worst  

Courgettesoep met 

curry en broodkorstjes 

paprikasoep  Wortelsoep, 

hoofdgerecht , Tirools pannetje met 

spek, aardappel, ajuin, 

kaas…,  

vis op Provençaalse 
wijze, tuinkers, 
aardappel in de schil   

vol au vent met 

tuinkers en 

kroketjes  ,  

Quiches met  prei 

en spek  ,  

dessert stukje fruit 
 

vanilleroom appel in de oven 

met bruine suiker 

yoghurtroom met 

banaan 

 
 

 
 


