
maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

6/01/2020 7/01/2020 8/01/2020 9/01/2020 10/01/2020

bijsturing 3 formatief 3 bijsturing 3 formatief 3

champignoneroomsoep

erwetensoep met 

hammetje                   

quiche Lorraine

kervelsoep
maissoep               salade 

met spek en appel

 vispannetje met                    

witte wijnsaus

varkensgebraad 

charcutière              

spruitjes mer spek      

natuuraardappelen

ribbekes Amadeus     

gevulde aardappelen met 

kruidenboter         

gevulde paprika met 

gehakt                   coulis 

van paprika           quinoa

chili con carne              

rijst

gebraden piepkuiken       

sinaasappelsaus              

geglaceerde spruitjes                       

gebakken witloof            

kasteelaardappelen  

chocoladepudding
mandarijntjes met 

vanilleijs
verse fruitsalade

diplomat met grand 

marnier

vanilleroomsijs met 

karamel
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maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

13/01/2020 14/01/2020 15/01/2020 16/01/2020 17/01/2020

formatief 1 sum 3 formatief 1 sum 3

brunoisesoep
bloemkoolmsoep met 

espuma van peterselie
minestrone

knolseldersoep met 

chorizzo

 vispannetje met                    

witte wijnsaus

gebakken forelfilet       

tapenade              

gebakken paksoi    

aardappelpuree met 

groene kruiden

kalkoen osso bucco        

gebakken witloof       

gebakken aardappelen

lasagne verde

kip met rode curry      

wokgroenten          Thaise 

rijst

gebraden piepkuiken       

sinaasappelsaus              

geglaceerde spruitjes                       

gebakken witloof            

kasteelaardappelen  

broodpudding appel bonne femme tiramisu tarte tatin met kaneelijs
vanilleroomsijs met 

karamel
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maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

20/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 23/01/2020 24/01/2020

formatief 2 bijsturing 3 formatief 2 bijsturing 3

wortelsoep
broccolisoep met ham          

toast champignons
courgettesoep

knolseldersoep met 

gerookte zalm               

toast met roerei en spek

pastinaaksoep met 

broodkorstjes

runderhamburger        

rauwkostsalade       frieten

gevulde zalm met brunoise 

van groenten      hollandse 

saus        crème van 

battaat       stampot met 

zongedroogde tomaten

hamrolletjes met prei en 

kaassaus                  

galette aardappelen  

Wok met kip en scampi  

currysaus           tagiatelli            

gebraden kip                 

dragonsaus                   

groene boontjes in boter      

aardappelkroketten

cake tweekleurenpudding rijstpap met abrikozen carré confituur
vanillebavarois met        

fruitcoulis
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maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

27/01/2020 28/01/2020 29/01/2020 30/01/2020 31/01/2020

formatief 1 formatief 3 formatief 1

tomatensoep met balletjes kervelsoep
roomsoep Andalouse     

calamares à la romana

pastinaaksoep met 

broodkorstjes

pedagogische studiedag Gp gerecht lln 1

kalfsbrood               demi - 

glace saus          

schorseneren         

gebakken aardappelen

pasta met spinazie en 

breydelham

gebraden kip                 

dragonsaus                   

groene boontjes in boter      

aardappelkroketten

vanillepudding Ananas Ninon
yoghurtbavarois met 

passievruchten

vanillebavarois met        

fruitcoulis

Menu's zelfbedieningsrestaurant

VTI SPIJKER | GELMELSTRAAT 62, 2320 HOOGSTRATEN, BELGIË

T. +32 3 340 22 80 | INFO@VTI-SPIJKER.BE | WWW.VTI-SPIJKER.BE

VZW SPIJKER MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | LINDENDREEF 37, 2320 HOOGSTRATEN, BELGIË



maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

3/02/2020 4/02/2020 5/02/2020 6/02/2020 7/02/2020

product 4 formatief 2 product 4 formatief 2

wortelsoep met gerookte 

heilbot
    paprikaroomsoep brunoisesoep

heldere buillon met 

groentenbrunoise

gepocheerd ei op de wijze 

van Bombay

lasagne verdé GP gerecht lln 2

kalfsbrood              demi - 

glacesaus       

schorseneren in 

bechamelsaus        

gebakken aardappelen

koniginnehapje       frieten                        

gemengde  salade

gevulde kipfilet op de 

wijze van de aartsbisschop                

gestoofde rode paprika 

met uitjes                     

kasteelaardappelen 

rijstpap met abrikozen mokkamousse tiramisu mangomousse kriekentaartje 
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maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

10/02/2020 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020

veggie oefenmenu GP veggie

gezondheidssoep witloofsoep wortelsoep courgettesoep

groentencurry            

gebakken aardappelen
Gp - gercht lln 3 vegetarische lasagne  vegetarische quiches

vegetarische menu van  de 

chef

fruitassortiment gevulde soezen appel in de oven donut met chocolade
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maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

17/02/2020 18/02/2020 19/02/2020 20/02/2020 21/02/2020

bijsturing 4 oefen GP bijsturing 4

tomatensoep curry-kokossoep spinaziesoep
gepocheerd ei op de wijze 

van Bombay

hamrolletjes met witloof    

pureeaardappelen
GP gerecht leerling 4

vogelnestjes met 

tomatensaus         frieten
verwerking mistery box

gevulde kipfilet op de 

wijze van de aartsbisschop                

gestoofde rode paprika 

met uitjes                     

kasteelaardappelen 

vanillepudding met 

rozijnen
fruit chocolademousse kriekentaartje 
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maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

2/03/2020 3/03/2020 4/03/2020 5/03/2020 6/03/2020

formatief 1 oefen GP formatief 1 formatief 3

brunoisesoep kippenvelouté        waterkersvelouté                                  pastinaaksoep
 vispannetje met                    

witte wijnsaus

gestoomde kabeljauw op 

Vlaamse wijze        

gestoofde prei     

aardappelpuree met 

groene kruiden

GP gerecht leerling 5

       gebakken        

runderbrochette             

wokgroenten     

provençaalse saus        

Spicy Wedges                      

rosbief             

dragonsaus          tomaat-

peterselie      gebakken 

champignons   Parijse 

aardappelen

gebraden kip                 

dragonsaus                   

groene boontjes in boter                           

gebakken witloof    

kasteelaardappelen

       appelstudel gemarineerde ananas bosvruchtenbavarois dame blanche
vanillebavarois met      

fruitcoulis
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maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

9/03/2020 10/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 13/03/2020

formatief 2 formatief 2

kervelsoep stages
champignonroomsoep met 

oesterzwammen
sateges

 vispannetje met                    

witte wijnsaus

vogelnestje          

tomatensaus             fijne 

boontjes            

pureeaardappelen

vervangmenu
kalfsblanket op oude wijze                            

natuuraardappelen
vervangmenu

gebraden kip                 

dragonsaus                   

groene boontjes in boter                           

gebakken witloof    

kasteelaardappelen

chocolademousse        Berlijnse bol
vanillebavarois met      

fruitcoulis
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maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

16/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 20/03/2020

formatief 3 formatief 3

boeresoep stages bloemkoolroomsoep stages         boerensoep

gebakken kipfilet      

archiducsaus         

rauwkostsalade       

amandelkroketten

vervangmenu

gebakken varkenskotelet   

deme-glace saus       witte 

kool in bechamelsaus         

gebakken aardappelen

vervangmenu

gebakken eendenborst      

sinaasappelsaus             

gekarameliseerde 

appeltjes                      

gegrild witloof               

aardappelkroketten

crème brulée yoghurt met fruit
gepocheerde peer met 

chocoladebavarois
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maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 27/03/2020

product product

broccoliroomsoep stages stages         boerensoep

kalfsblanket op oude wijze 

natuuraardappelen
vervangmenu

gestoomde kabeljauw op 

Vlaamse wijze        

gestoofde prei        

aardappelpuree     groene 

kruiden

vervangmenu

gebakken eendenborst      

sinaasappelsaus             

gekarameliseerde 

appeltjes                      

gegrild witloof               

aardappelkroketten

bosvruchtenbavarois appelstrudel
gepocheerde peer met 

chocoladebavarois
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maandag

5GK

dinsdag

6GK

woensdag

 5GK

donderdag

6GK

vrijdag

4RK

30/03/2020 31/03/2020 1/04/2020 2/04/2020 3/04/2020

menu van de chef menu van de chef menu van de chef menu van de chef         Gesloten
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