
maandag 03/07/2017

Oranje linzensoep  Oranje linzensoep  

scharrolletjes met basilicumsausje quornblokjes met basilicumsausje
ratatouille ratatouille

puree puree

fruit** fruit**

dinsdag 04/07/2017

Kerstomatensoep met basilicum  Kerstomatensoep met basilicum  

Kalfsblanket rozemarijnsaus Veggie blanket rozemarijnsaus
rauwkost rauwkost

Volkorenrijst Volkorenrijst

fruit** fruit**

woensdag 05/07/2017

Brunoisesoep Brunoisesoep

spaghetti spaghetti
bolognaise rund met groenten veggie bolognaisesaus met groenten

geraspte kaas geraspte kaas

 koek* - fruit**  koek* - fruit**

donderdag 06/07/2017

Wortelsoep 

veggie balletjes in tomatensaus
groene boontjes
aardappelpuree

fruit**

vrijdag 07/07/2017

Courgettesoep  Courgettesoep  

Kip op Mexicaanse wijze Witte bonen op Mexicaanse wijze
rijst met mais, erwt, rode paprika rijst met mais, erwt, rode paprika

fruit** fruit**
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid ZO M

MENU WEEK 27

standaardmenu

PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS

vegetarisch menu alternatief menu



maandag 10/07/2017

Kropslasoep Kropslasoep

Toscaanse rundsballetjes Toscaanse veggieballetjes
tomatensaus met groenten tomatensaus met groenten

tagliatelli tagliatelli

melkdessert melkdessert

dinsdag 11/07/2017

Brunoisesoep Brunoisesoep

kipfilet in mascarponesaus met rode paprika Quorn in mascarponesaus met rode paprika
aardappelpuree aardappelpuree

rauwkost rauwkost

fruit** fruit**

woensdag 12/07/2017

Kervelsoep Kervelsoep

Italiaanse risotto Italiaanse risotto
gegrilde kip seitan

groenten en parmezaan groenten en parmezaan

fruit** fruit**

donderdag 13/07/2017

Tomatensoep  

veggie burger in BBQ saus
broccoli
quinoa  

 koek* - fruit**

vrijdag 14/07/2017

Wortelsoep Wortelsoep 

zalm met peterselie-waterkerssausje Quinoa medaillon in peterselie-waterkerssausje

basmatirijst met venkel, wortel, tomaat basmatirijst met venkel,wortel, tomaat

fruit** fruit**
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid ZO N

standaardmenu vegetarisch menu alternatief menu

PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS
MENU WEEK 28

GESLOTEN

GESLOTEN



maandag 17/07/2017

broccolisoep met brood broccolisoep met brood

vol-au-vent met champignons veggie vol-au-vent met champignons
frietjes/gebakken aardappeltjes frietjes/gebakken aardappeltjes

rauwkost rauwkost

fruit** fruit**

dinsdag 18/07/2017

wortelsoep met brood wortelsoep met brood

kalkoenlapje in currysaus kikkererwten in currysaus
ananas met appel ananas met appel

 rijst  rijst

 koek* - fruit**  koek* - fruit**

woensdag 19/07/2017

aspergesoep met  brood

veggie balletjes in tomatensaus
groene boontjes

puree van zoete aardappel

melkdessert

donderdag 20/07/2017

currysoep met lentegroentjes en brood currysoep met lentegroentjes en brood

kabeljauw in nantuasaus Quorn in Normandische saus
 prei   prei

bulgur bulgur

fruit** fruit**

vrijdag 21/07/2017

* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid LE G NOODOPVANG

standaardmenu vegetarisch menu alternatief menu

GESLOTEN

PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS
MENU WEEK 29



maandag 24/07/2017

zoete aardappel-wortelsoep zoete aardappel-wortelsoep

gevogelte worst in bruine jus veggie worst in bruine jus
snijboontjes met sjalot snijboontjes met sjalot
peterselie aardappelen peterselie aardappelen

melkdessert melkdessert

dinsdag 25/07/2017

courgettesoep met brood courgettesoep met brood

kipfilet in mascarponesaus met rode paprika Quorn in mascarponesaus met rode paprika
aardappelpuree aardappelpuree

rauwkost rauwkost

fruit** fruit**

woensdag 26/07/2017

kropslasoep kropslasoep

zalm met peterselie-waterkerssausje Quinoa medaillon in peterselie-waterkerssausje

basmatirijst met venkel, wortel, tomaat basmatirijst met venkel,wortel, tomaat

fruit** fruit**

donderdag 27/07/2017

italiaanse tomatensoep met brood

veggie burger in BBQ saus
broccoli
quinoa  

 koek* - fruit**

vrijdag 28/07/2017

kervelsoep met brood kervelsoep met brood

spaghetti spaghetti
bolognaise rund met groenten veggie bolognaisesaus met groenten

geraspte kaas geraspte kaas

fruit** fruit**
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid LE H NOODOPVANG

standaardmenu vegetarisch menu alternatief menu

PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS
MENU WEEK 30



maandag 31/07/2017

Tomatensoep  Tomatensoep  

kalkoenlapje in currysaus kikkererwten in currysaus
ananas met appel ananas met appel

 rijst  rijst

fruit** fruit**

dinsdag 01/08/2017

Kervelsoep  Kervelsoep  Kervelsoep  

varkensworstjes met look-bieslook saus quornfilet  met look-bieslook saus kippeworst met look-bieslook saus
puree zoete aardappel puree zoete aardappel puree zoete aardappel

erwt en wortel erwt en wortel erwt en wortel

schepdessert schepdessert schepdessert

woensdag 02/08/2017

Oranje linzensoep  Oranje linzensoep  

mimosaburger met ei groentenburger 
spinazie spinazie

natuuraardappelen natuuraardappelen

 koek* - fruit**  koek* - fruit**

donderdag 03/08/2017

Brunoisesoep

veggie balletjes in tomatensaus
groene boontjes
aardappelpuree

melkdessert

vrijdag 04/08/2017

Kerstomatensoep met basilicum Kerstomatensoep met basilicum

zalm met peterselie-waterkerssausje Quinoa medaillon in peterselie-waterkerssausje

basmatirijst met venkel, wortel, tomaat basmatirijst met venkel,wortel, tomaat
bulgur bulgur

fruit** fruit**
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid ZO Q

MENU WEEK 31
PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS

vegetarisch menu alternatief menustandaardmenu



maandag 07/08/2017

Broccolisoep  Broccolisoep  

kabeljauw in roomsausje met prei veggie burger in roomsausje met prei
quinoa met groentenmix quinoa met groentenmix

melkdessert melkdessert

dinsdag 08/08/2017

Wortelsoep  Wortelsoep  

vol-au-vent met champignons veggie vol-au-vent met champignons
frietjes/gebakken aardappeltjes frietjes/gebakken aardappeltjes

rauwkost rauwkost

fruit** fruit**

woensdag 09/08/2017

Kervelsoep Kervelsoep

Gentse waterzooi van kip Gentse veggie waterzooi 
waterzooigroenten waterzooigroenten
natuuraardappelen natuuraardappelen

fruit** fruit**

donderdag 10/08/2017

Spinazie-venkelsoep  

Quinoa kaasmedaillon met bruine jus
compote van kerstomaatjes

peterselie aardappelen

 koek* - fruit**

vrijdag 11/08/2017

Italiaanse tomatensoep  Italiaanse tomatensoep  

gevogelte gehaktballetjes in tomatensaus veggie balletjes in tomatensaus

erwtjes en wortelen erwtjes en wortelen

aardappelen aardappelen 

fruit** fruit**
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid ZO R

PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS
MENU WEEK 32

standaardmenu vegetarisch menu alternatief menu



maandag 14/08/2017

Oranje linzensoep  Oranje linzensoep  

scharrolletjes met basilicumsausje quornblokjes met basilicumsausje
ratatouille ratatouille

puree puree

fruit** fruit**

dinsdag 15/08/2017

Kerstomatensoep met basilicum  Kerstomatensoep met basilicum  

Kalfsblanket rozemarijnsaus Veggie blanket rozemarijnsaus
rauwkost rauwkost

Volkorenrijst Volkorenrijst

fruit** fruit**

woensdag 16/08/2017

Brunoisesoep Brunoisesoep

spaghetti spaghetti
bolognaise rund met groenten veggie bolognaisesaus met groenten

geraspte kaas geraspte kaas

 koek* - fruit**  koek* - fruit**

donderdag 17/08/2017

Wortelsoep 

veggie balletjes in tomatensaus
groene boontjes
aardappelpuree

fruit**

vrijdag 18/08/2017

Courgettesoep  Courgettesoep  

Kip op Mexicaanse wijze Witte bonen op Mexicaanse wijze
rijst met mais, erwt, rode paprika rijst met mais, erwt, rode paprika

fruit** fruit**
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid ZO M

MENU WEEK 33
PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS

standaardmenu vegetarisch menu alternatief menu

GESLOTEN

GESLOTEN



maandag 21/08/2017

Kropslasoep Kropslasoep

Toscaanse rundsballetjes Toscaanse veggieballetjes
tomatensaus met groenten tomatensaus met groenten

tagliatelli tagliatelli

melkdessert melkdessert

dinsdag 22/08/2017

Brunoisesoep Brunoisesoep

kipfilet in mascarponesaus met rode paprika Quorn in mascarponesaus met rode paprika
aardappelpuree aardappelpuree

rauwkost rauwkost

fruit** fruit**

woensdag 23/08/2017

Kervelsoep Kervelsoep

Italiaanse risotto Italiaanse risotto
gegrilde kip seitan

groenten en parmezaan groenten en parmezaan

fruit** fruit**

donderdag 24/08/2017

Tomatensoep  

veggie burger in BBQ saus
broccoli
quinoa  

 koek* - fruit**

vrijdag 25/08/2017

Wortelsoep Wortelsoep 

zalm met peterselie-waterkerssausje Quinoa medaillon in peterselie-waterkerssausje

basmatirijst met venkel, wortel, tomaat basmatirijst met venkel,wortel, tomaat

fruit** fruit**
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid ZO N

MENU WEEK 34
PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS

standaardmenu vegetarisch menu alternatief menu



maandag 28/08/2017

Brunoisesoep Brunoisesoep Brunoisesoep

varkenslapje Quinoa kaas medaillon rundsburger in bruine jus
ratatouille ratatouille ratatouille

quinoa quinoa  quinoa

melkdessert melkdessert melkdessert

dinsdag 29/08/2017

Oranje linzensoep  Oranje linzensoep  

Kalfsblanket rozemarijnsaus Veggie blanket rozemarijnsaus
rauwkost rauwkost

Volkorenrijst Volkorenrijst

fruit** fruit**

woensdag 30/08/2017

Spinazie-venkelsoep  Spinazie-venkelsoep  

Scharrolletjes in rode curry quornfilet  in rode curry
Griekse pastarijst met erwten Griekse pastarijst met erwten

fruit** fruit**

donderdag 31/08/2017

Kropslasoep

groenteburger in zoetzure tomatensaus
mix van ananas , wortel en fijne boontjes

basmatirijst

fruit**

vrijdag 01/09/2017

Zoete aadappel-wortelsoep  Zoete aadappel-wortelsoep  

gevogelte witte pens falafel
creme van erwt met munt creme van erwt met munt

peterselieaardappelen peterselieaardappelen

koek* - fruit** koek* - fruit**
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid ZO O

MENU WEEK 35
PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS

standaardmenu vegetarisch menu alternatief menu



maandag 04/09/2017

Brunoisesoep Brunoisesoep

Kalkoenham in tomatensaus met groenten Quorn in tomatensaus met groenten
tagliatelli tagliatelli

fruit** fruit**

dinsdag 05/09/2017

Courgettesoep  Courgettesoep  

vis waterzooi veggie chunks waterzooi
andijvie stamppot andijvie stamppot

rauwkost rauwkost 

fruit** fruit**

woensdag 06/09/2017

Spinazie-venkelsoep  Spinazie-venkelsoep  

Italiaanse risotto Italiaanse risotto
gegrilde kip seitan

groenten en parmezaan groenten en parmezaan

melkdessert melkdessert

donderdag 07/09/2017

Broccolisoep  

spaghetti 
veggie bolognaisesaus met groenten

geraspte kaas

fruit**

vrijdag 08/09/2017

Kerstomatensoep met basilicum Kerstomatensoep met basilicum

Gehaktballetjes in Zweeds roomsausje veggie balletjes in Zweeds roomsausje
juliennegroentjes juliennegroentjes

natuuraardappelen natuuraardappelen

melkdessert melkdessert
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid ZO P

MENU WEEK 36
PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS

standaardmenu vegetarisch menu alternatief menu



maandag 11/09/2017

Tomatensoep  Tomatensoep  

kalkoenlapje in currysaus kikkererwten in currysaus
ananas met appel ananas met appel

 rijst  rijst

fruit** fruit**

dinsdag 12/09/2017

Kervelsoep  Kervelsoep  Kervelsoep  

varkensworstjes met look-bieslook saus quornfilet  met look-bieslook saus kippeworst met look-bieslook saus
puree zoete aardappel puree zoete aardappel puree zoete aardappel

rauwkost rauwkost rauwkost

fruit** fruit** fruit**

woensdag 13/09/2017

Oranje linzensoep  Oranje linzensoep  

mimosaburger met ei groentenburger 
spinazie spinazie

natuuraardappelen natuuraardappelen

 koek* - fruit**  koek* - fruit**

donderdag 14/09/2017

Brunoisesoep

veggie balletjes in tomatensaus
groene boontjes
aardappelpuree

melkdessert

vrijdag 15/09/2017

Kerstomatensoep met basilicum Kerstomatensoep met basilicum

zalm met peterselie-waterkerssausje Quinoa medaillon in peterselie-waterkerssausje

basmatirijst met venkel, wortel, tomaat basmatirijst met venkel,wortel, tomaat
bulgur bulgur

fruit** fruit**
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid ZO Q

MENU WEEK 37
PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS

standaardmenu vegetarisch menu alternatief menu



maandag 18/09/2017

Broccolisoep  Broccolisoep  

kabeljauw in roomsausje met prei veggie burger in roomsausje met prei
quinoa met groentenmix quinoa met groentenmix

melkdessert melkdessert

dinsdag 19/09/2017

Wortelsoep  Wortelsoep  

vol-au-vent met champignons veggie vol-au-vent met champignons
frietjes/gebakken aardappeltjes frietjes/gebakken aardappeltjes

rauwkost rauwkost

fruit** fruit**

woensdag 20/09/2017

Kervelsoep Kervelsoep

Gentse waterzooi van kip Gentse veggie waterzooi 
waterzooigroenten waterzooigroenten
natuuraardappelen natuuraardappelen

fruit** fruit**

donderdag 21/09/2017

Spinazie-venkelsoep  

Quinoa kaasmedaillon met bruine jus
compote van kerstomaatjes

peterselie aardappelen

 koek* - fruit**

vrijdag 22/09/2017

Italiaanse tomatensoep  Italiaanse tomatensoep  

gevogelte gehaktballetjes in tomatensaus veggie balletjes in tomatensaus

erwtjes en wortelen erwtjes en wortelen

aardappelen aardappelen 

fruit** fruit**
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid ZO R

MENU WEEK 38
PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS

standaardmenu vegetarisch menu alternatief menu



maandag 25/09/2017

Oranje linzensoep  Oranje linzensoep  

scharrolletjes met basilicumsausje quornblokjes met basilicumsausje
ratatouille ratatouille

puree puree

fruit** fruit**

dinsdag 26/09/2017

Kerstomatensoep met basilicum  Kerstomatensoep met basilicum  

Kalfsblanket rozemarijnsaus Veggie blanket rozemarijnsaus
rauwkost rauwkost

Volkorenrijst Volkorenrijst

fruit** fruit**

woensdag 27/09/2017

Brunoisesoep Brunoisesoep

spaghetti spaghetti
bolognaise rund met groenten veggie bolognaisesaus met groenten

geraspte kaas geraspte kaas

 koek* - fruit**  koek* - fruit**

donderdag 28/09/2017

Wortelsoep 

quornblokjes met basilicumsausje
ratatouille

puree

fruit**

vrijdag 29/09/2017

Courgettesoep  Courgettesoep  

Kip op Mexicaanse wijze Witte bonen op Mexicaanse wijze
rijst met mais, erwt, rode paprika rijst met mais, erwt, rode paprika

fruit** fruit**
* fruit voor peuter en kleuter

** fruit varieert dagelijks volgens seizoen. Vb appel, peer, mandarijn, kiwi, druif,…

 1 dag per week wordt een alternatief voor brood voorzien omwille van versheid ZO M

MENU WEEK 39
PEUTER / KLEUTER / BASIS- / SECUNDAIR ONDERWIJS

standaardmenu vegetarisch menu alternatief menu


