
 

MENU  SEPTEMBER  2021 
 

 

  Maandag 6 september Maandag 13 september Maandag 20 september Maandag 27 september 

 Brunoisesoep    

 

Gentse waterzooi  

van kip 

Natuuraardappelen  
 

 

Fruit  

Kervelsoep       

 

Boomstammetje  

Vleesjus  

Gestoofde erwten en wortelen 

Natuuraardappelen  
 

Fruit  

Broccolisoep     

 

Kalkoen cordon bleu  

Napolitaanse saus  

Wortelpuree  
 

 

Fruit 

Tomaatgroentesoep     

 

Spaanse rijstschotel  

met kip 

 

  
 

Fruit  

Allergenen:  melk – selderij  gluten – melk – selderij 

 

zwaveldioxide – gluten – 

melk – soja – selderij – 

mosterd 

selderij – mosterd  

  Dinsdag 7 september Dinsdag 14 september Dinsdag 21 september Dinsdag 28 september 

  Courgettesoep 

 

Gepaneerde visfilet 

Tartaarsaus 

Puree van peterseliewortel 
 
 

Melkproduct 

Wortel pastinaaksoep  

 

Kipfilet  

Currysaus met ananas 

Rijst  

 
 

Melkproduct 

Brunoisesoep  

 

Kaassaus met ham en 

broccoli 

Macaroni  

 
 

Melkproduct  

Bloemkoolsoep   

 

Kaasburger  

Gestoofde snijbonen 

Vleesjus 

Natuuraardappelen  
 

Melkproduct  

Allergenen:  

 

ei – vis – gluten – melk – 

selderij – mosterd 

melk – selderij – mosterd ei – gluten – melk – selderij selderij – mosterd  

 Donderdag 2 september Donderdag 9 september Donderdag 16 september Donderdag 23 september Donderdag 30 september 

Bloemkoolsoep 

 

Gevogeltebraadworst  

Gestoofde boontjes 

Natuuraardappelen  

Ajuinsaus  
 

Fruit       

Tomatensoep met balletjes  

 

Chipolata van gevogelte  

Vleesjus 

Bloemkool in Mornaysaus 

Natuuraardappelen  
 

Fruit    

Pompoensoep   

 

Schartongrol  

Duglérésaus  

Stamppot van spinazie 

  
 

Fruit  

Tomatensoep met balletjes  

 

Witte pens  

Vleesjus  

Appelmoes  

Natuuraardappelen  
 

Fruit   

Pompoensoep   

 

Balletjes in tomatensaus met 

paprika 

Frieten  

 
 

Koekje  

Allergenen: selderij – mosterd ei – gluten – melk – selderij – 

soja – mosterd 

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

mosterd  

ei – selderij – mosterd  

 Vrijdag 3 september Vrijdag 10 september Vrijdag 17 september Vrijdag 24 september  

Tomaatgroentesoep  

 

Vol au vent met balletjes 

Rauwkost  

Frieten  
 

Koekje  

Wortelsoep  

 

Spaghetti bolognaise 

Gemalen kaas 

 
 

Koekje  

Tomatengroentesoep   

 

Rundsstoofvlees op Vlaamse 

wijze – groentemacedoine  

Frieten  
 

Koekje   

Courgettesoep     

 

Hongaarse goulash 

met groenten 

Frieten  
 

Koekje    

 

Allergenen: 

 

ei – gluten – melk – soja – 

selderij – mosterd 

ei – gluten – melk – selderij – 

soja – mosterd 

ei – zwaveldioxide – gluten – 

melk – selderij – mosterd 

 

ei – melk – selderij – mosterd 

 

 

 

 

 

 


