
ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

Zondag Heldere groentensoep Melkbrood 

Sandwiches Hoevekip - kokosmelk - koriander - fijne groenten - Edam kaas

kruidenrijst                                             

Aardbeienconfituur

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag                                              Crème met rode vruchten 

Koffie met gebak             TIRAMISU Koffie of karnemelkpap

Maandag Groene aspergesoep Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Blinde vink - Madeirasaus - warme tomaat - puree Kippenfilet curry

Choco

Koffie/melk/suiker Witte yoghurt                           Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Dinsdag Wortelsoep met groene kruiden Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Rosbief - vleesjus - princessebonen - aardappelen in Kalfsgehakt

de room                                      

Luikse siroop

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag                          Chocolademousse 

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Woensdag Portugese roomsoep Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Stoofpotje van konijn met kriekbier - warme krieken - Droge worst

aardappelkroketten                          

Smeerkaas Le Carré

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag                                              Vanillepap met bitterkoekjes

Koffie met gebak                CARRE CONFITUUR Koffie of karnemelkpap

Witte donderdag Parmentiersoep Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Braadworst - pickles - waterkers - bloemkoolstoemp Tonijnsalade

Gelei

Koffie/melk/suiker Pot de crème "crème brûlée" Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

Goede vrijdag Vissoep Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Stoofpotje van zalm - broccoli - aardappelgnocchi - Gerookte nootham

Parmesan                                   

Chocoladereep

Koffie/melk/suiker Fruit van de dag                                             Platte kaas met fruit 

Koffie met koekje                                         Koffie of karnemelkpap

Stille zaterdag Maïscrèmesoep Wit of bruin brood

Wit of bruin brood Capellini - roomsaus met Oud Brugge kaas - gebakken Pain de Strasbourg

Pancetta

Honing

Koffie/melk/suiker Roomijs Ijsboerke Fruit van de dag

Koffie met koekje Koffie of karnemelkpap

ZALIG PAASFEEST !

SPIJSKAART W 16   

LENTE 1  Week van zondag 14 april t.e.m. zaterdag 20 april 2019

Alle info mbt allergen kan worden gevraagd aan onze diëtiste op nr 3078!

Suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom!


