
 

MENU  JANUARI  2021 
 

 

 Maandag 4 januari Maandag 11 januari Maandag 18 januari Maandag 25 januari 

Seldersoep  

 

Chipolata van gevogelte 

Vleesjus 

Appelmoes  

Natuuraardappelen 

 

Koekje  

Pompoensoep 

 

Gepaneerde vis 

Tartaar  

Stamppot van pastinaak 

en peterseliewortel 

 

Fruit 

Tomatensoep met 

balletjes 

 

Kaassaus met  

kalkoenham en broccoli 

Elleboogjes  

 

Fruit 

Preisoep  

 

Krokantje van gevogelte 

Vleesjus 

Spinaziepuree 

 

 

Fruit 

Allergenen: ei – gluten –melk – 

selderij 

ei – vis – gluten – melk – 

soja – selderij – mosterd  

ei – gluten –melk –  soja – 

selderij 

gluten – melk – selderij – 

mosterd  

 Dinsdag 5 januari Dinsdag 12 januari Dinsdag 19 januari Dinsdag 26 januari 

Tomatensoep met 

balletjes 

 

Gepaneerde Emmental-

spinazie schijf  

Sojasaus 

Snijbonen 

Gratin 

 

Melkproduct 

Bloemkoolsoep 

 

Vegetarische balletjes 

Stroganoff-saus 

Rijst  

 

 

 

 

Melkproduct 

Broccolisoep 

 

Rundsburger  

Provençaalse saus 

Natuuraardappelen  

 

 

 

 

Melkproduct  

Kervelsoep  

 

Schartong  

Waterzooisaus met 

groentjes 

Aardappelpuree  

 

 

 

Melkproduct  

Allergenen: ei – gluten –melk –  soja – 

selderij – mosterd  

ei – gluten – melk – soja – 

selderij – mosterd 

ei – zwaveldioxide – 

gluten – selderij – 

mosterd 

zwaveldioxide – vis –

melk –  selderij – mosterd 

 Donderdag 7 januari Donderdag 14 januari Donderdag 21 januari Donderdag 28 januari 

Courgettesoep 

 

Boomstammetje  

Vleesjus 

Groentepuree  

 

 

 

 

Fruit 

Preisoep  

 

Worst van gevogelte 

Vleesjus  

Rode kool met appel 

Natuuraardappel  

 

 

 

Fruit 

Courgettesoep  

 

Vegetarische curry met 

groentemix 

Rijst  

 

 

 

 

Fruit 

Tomaatgroentesoep  

 

Kaas-spinazie burger 

Roomsaus curry 

vegetarisch 

Gestoofde erwten en 

wortelen 

Natuuraardappelen  

 

Fruit 

Allergenen: ei – vis – melk – selderij – 

mosterd 

ei – soja – selderij ei – gluten – melk – soja – 

selderij – mosterd 

zwaveldioxide – vis –

melk –  selderij – mosterd 

 Vrijdag 8 januari Vrijdag 15 januari Vrijdag 22 januari Vrijdag 29 januari 

Wortelsoep 

 

Vol au vent met 

champignons en balletjes 

Gebakken aardappelen 

 

 

Koekje 

Tomatensoep  

 

Stoofvlees op Vlaamse 

wijze 

Frieten  

 

 

Koekje  

Wortelsoep  

 

Balletjes in tomatensaus 

Gebroken boontjes 

Gebakken aardappelen 

 

 

Koekje  

Bloemkoolsoep  

 

Kalfsblanket  

Frieten  

 

 

 

Koekje  

Allergenen: 

 

ei – gluten –melk –  soja – 

selderij – mosterd 

ei – zwaveldioxide – 

gluten –melk – soja – 

selderij – mosterd 

ei – zwaveldioxide – 

gluten –melk –  soja – 

selderij – mosterd 

melk – selderij 

 

 

 


