
maandag

5 GK

dinsdag

5 GK

donderdag

6 GK

vrijdag

6 GK 

29/08/2022 30/08/2022 1/09/2022 2/09/2022

Groentesoep

ZB gesloten Spaghetti bolognaise

Fruit 

                     Menu's zelfbedieningsrestaurant



maandag

5 GK

dinsdag

5 GK

donderdag

6 GK

vrijdag

6 GK 

5/09/2022 6/09/2022 8/09/2022 9/09/2022

501 F1 502 F1 601 F1 602 F1

paprikasoep
heldere soep met brunoise 

van groenten
pompoensoep komkommersoep

gebakken braadworst

demi-glace saus

groene boontjes

natuuraardappel

spaghetti carbonara 

gebakken kippenfilet

Provençaalse saus

krielaardappelen

gepanneerde pladijs

remouladesaus

gemengde sla

puree aardappelen

vanillepudding dame blanche vers fruitsalade mokkamousse

                     Menu's zelfbedieningsrestaurant



maandag

5 GK

dinsdag

5 GK

donderdag

6 GK

vrijdag

6 GK 

12/09/2022 13/09/2022 15/09/2022 16/09/2022

503 F2 504 F2 603 F2 604 F2

Parmentiersoep met 

spekjes
wortelsoep waterkerssoep kippenvelouté

gebakken varkenslapje

demi glace saus

gestoofde erwten en 

wortelen

natuur aardappelen

gebakken zalm

witte wijnsaus

preipuree

rosbief

dragonsaus

tomaat met peterselie

gebakken champignons

Parijse aardappelen

bami goreng

currysaus

zoetzure saus

carré confituur chocomousse créme brûlée verse ananas

                     Menu's zelfbedieningsrestaurant



maandag

5 GK

dinsdag

5 GK

donderdag

6 GK

vrijdag

6 GK 

19/09/2022 20/09/2022 22/09/2022 23/09/2022

505 F3 506 F3 605 F3 606 F3

kervelsoep brunoisesoep tomatenroomsoep bisque van grijze garnalen

kalkoenrollade

Blackwellsaus

gestoofde broccoli

gebakken aardappelen

gestoomde schartong

duglérésaus

gebakken paksoi

peterselieaardappelen

Vlaamse stoverij

witloofsalade met appel

frieten

Orloffgebraad

gemengde sla

puree met groene kruiden 

chocoladepudding druiven vanilleijs met fruitcoulis tiramisu

                     Menu's zelfbedieningsrestaurant



maandag

5 GK

dinsdag

5 GK

donderdag

6 GK

vrijdag

6 GK 

26/09/2022 27/09/2022 29/09/2022 30/09/2022

sum 1 sum 1 sum 2

kervelsoep spinaziesoep pompoensoep met spekjes

gebakken varkenslapje

rozemarijnsaus

gestoofde erwten en 

wortelen

natuuraardappelen

varkensgebraad

mosterdsaus

tomaat met peterselie

gebakken champignons

Parijse aardappelen

gebakken kalkoenfilet

ratatouille

peterselieaardappelen

riz condé tweekleurenpudding gebak 

                     Menu's zelfbedieningsrestaurant

sportdag



maandag

5 GK

dinsdag

5 GK

donderdag

6 GK

vrijdag

6 GK 

3/10/2022 4/10/2022 6/10/2022 7/10/2022

bijsturing 1 bijsturing 1 bijsturing 1

paprikasoep met espuma 

van paprika
heldere soep met brunoise kippenvelouté

vispannentje

peterselieaardappelen

gebakken kalkoenfilet

Blackwellsaus

groene boontjes

Parijse aardappelen

bami goreng/ 

nasi

zoetzure saus

currysaus

chocomousse fruit
vanillepudding met 

rozijnen

                     Menu's zelfbedieningsrestaurant

vrijaf 



maandag

5 GK

dinsdag

5 GK

donderdag

6 GK

vrijdag

6 GK 

10/10/2022 11/10/2022 13/10/2022 14/10/2022

 508 F1 509 F1 607 F1 608 F1

witloofsoep kippenvelouté venkelroomsoep tomaatpaprika soep

gebakken blinde vinken

uiensaus

rode kool

natuuraardappelen

gebakken cordon bleu

dragonsaus

gestoofde wortelen

pureeaardappelen

paella Valencia

gestoomde forel

witte wijn saus

gestoofde broccoli

kruidige couscous

mokkamousse gebak gevulde soezen yoghurt met fruit

                     Menu's zelfbedieningsrestaurant



maandag

5 GK

dinsdag

5 GK

donderdag

6 GK

vrijdag

6 GK 

17/10/2022 18/10/2022 20/10/2022 21/10/2022

510 F2 511 F2 609 F2 610 F2

preisoep boerensoep knolseldersoep

gebakken 

kalkoenbrochette

ratatouille

rijst

kalkoenpitta

looksaus

ijsbergsla

frieten

gebakken braadworst

demi glacesaus

bloemkool in 

bechamelsaus

natuuraardappelen

broodpudding donuts met chocolade
griesmeelpudding met 

krieken

                     Menu's zelfbedieningsrestaurant

verwerkingsmenu 

mep bouwfeesten



maandag

5 GK

dinsdag

5 GK

donderdag

6 GK

vrijdag

6 GK 

24/10/2022 25/10/2022 27/10/2022 28/10/2022

champagne reis champagne reis

                     Menu's zelfbedieningsrestaurant

menu van de Chef menu van de Chef menu van de Chef menu van de Chef


