WEEK 1

maandag 1 juli

dinsdag 2 juli

woensdag 3 juli

donderdag 4 juli

vrijdag 5 juli

soep

preisoep

slasoep

ajuinsoep

wortelsoep

tomatensoep

hoofdgerecht

balletjes

stoofvlees

fishsticks

mediterrane

spirelli

tomatensaus met

slabuffet

wortelpuree

groentebrunoise

spinazieroom

knolselderblokjes

frieten

kruidensaus

couscous

spekblokjes

aardappelen
hoofdgerecht vegi

groenteomelet

vegischnitzel

spirelli

tomatensla

slabuffet

spinazieroom

aardappelen

frieten

dessert

yoghurt

sinaasappel

dessert lactosevrij

sojayoghurt

WEEK 2

maandag 8 juli

soep
hoofdgerecht

chocomousse

vanillepudding

sojachocomousse

sojavanillepudding

dinsdag 9 juli

woensdag 10 juli

donderdag 11 juli

vrijdag 12 juli

kervelsoep

pompoensoep

courgettesoep

seldersoep

groentesoep

hamburger

vol-au-vent

worst

nasi goreng met ei

spaghetti bolognaise

erwten en wortelen

slabuffet

sperzieboontjes

en groenten

kaas

aardappelen

frieten

aardappelen

zoetzure saus

vegiburger

tonijnsla

fish sticks

spaghetti ratatouille

erwten en wortelen

groenten

sperzieboontjes

kaas

aardappelen

frieten

aardappelen

dessert

yoghurt

ijs

vanillepudding

dessert lactosevrij

sojayoghurt

waterijs

sojavanillepudding

hoofdgerecht vegi

druiven zonder pit

watermeloen

watermeloen

WEEK 3

maandag 15 juli

dinsdag 16 juli

woensdag 17 juli

donderdag 18 juli

vrijdag 19 juli

soep

knolseldersoep

groentesoep

tomatensoep

preisoep

brocollisoep

hoofdgerecht

hamburger

kippenreepjes in

fish sticks

bloemkool met

spirelli

boterbonen

provençaalse saus

spinaziepuree

peterseliesaus

goulash met

aardappelen

slabuffet

mimosa

groentjes

frieten

aardappelen

hoofdgerecht vegi

dessert

bloemkoolburger

groenteomelet met

courgettes met

boterbonen

champignons

tomatensaus

aardappen

frieten

sinaasappel

ijs

vanillepudding

chocomousse

waterijs

sojavanillepudding

sojachocomousse

dessert lactosevrij

watermeloen

WEEK 4

maandag 22 juli

dinsdag 23 juli

woensdag 24 juli

donderdag 25 juli

vrijdag 26 juli

soep

wortelsoep

tomatensoep

slasoep

pompoensoep

groentesoep

hoofdgerecht

kip

stoofvlees

chipolata

nasi goreng met ei

spaghetti

appelmoes

slabuffet

rode kool

en groenten

groentensaus

aardappelen

frieten

aardappelen

currysaus

kaas

vegiburger

gemengde slaschotel

quorn

appelmoes

mozarellablokjes

rode kool

aardappelen

frieten

aardappelen

dessert

ijs

verse ananas

vanillepudding

yoghurt

watermeloen

dessert lactosevrij

waterijs

sojavanillepudding

sojayoghurt

hoofdgerecht vegi

WEEK 5

maandag 29 juli

dinsdag 30 juli

woensdag 31 juli

donderdag 1 aug

vrijdag 2 aug

soep

peterseliesoep

minestronesoep

ajuinsoep

erwtensoep

groentesoep

hoofdgerecht

balletjes

stoofvlees

kipsaté

bamischijf

spaghetti bolognaise

tomatensaus met

slabuffet

wortelpuree

groenten

kaas

sperzieboontjes

frieten

couscous

aardappelen
hoofdgerecht vegi

vegischnitzel

groentesalade

vegiballetjes

spaghetti ratatouille

tomatensaus met

frieten

wortelpuree

kaas

watermeloen

sperzieboontjes
aardappelen
dessert

chocomousse

ijs

sinaasappel

yoghurt

dessert lactosevrij

sojachocomousse

waterijs

WEEK 6

maandag 5 aug

dinsdag 6 aug

woensdag 7 aug

donderdag 8 aug

vrijdag 9 aug

soep

preisoep

knolseldersoep

kervelsoep

wortelsoep

tomatensoep

hoofdgerecht

blanquette

tonijnsla

spaghetti bolognaise

fish sticks

balletjes

groenten

slabuffet

kaas

slabuffet

kriekensaus

aardappelen

frieten

puree

brood

sojayoghurt

tartaarsaus
hoofdgerecht vegi

vegischnitzel

spaghetti ratatouille

vegiballetjes

groenten

kaas

kriekensaus

aardappelen
dessert

vanillepudding

dessert lactosevrij

sojavanillepudding

brood
sinaasappel

watermeloen

chocomousse
sojachocomousse

waterijs

