MA 02/03/20

DIN 03/03/20

DON 05/03/20

VRIJ 06/03/20

Preisoep

Maïssoep

Groentebouillon

Tomatensoep
met balletjes









Pita met looksaus, geraspte
witte kool en goudgeel
gebakken frietjes

Macaroni met ham en kaas

Krokante zeefiguurtjes met Brochette met ratatouille en
tartaar, geraspte wortelen en
patatjes
puree

Weetjes over maïs




Maïs wordt vooral geoogst aan het einde van de zomer. Je plukt de kolven vlak
voordat ze helemaal rijp zijn, melkrijp heet dit, als de draden die bovenaan de kolf
zitten verdroogd en donkerbruin zijn.
Een verse maïskolf herken je aan de stevigheid en de gele volle korrels. Koop ze
het liefst met de bladeren er nog om, dit beschermt ze tegen uitdroging.
Het verschil tussen suikermaïs en de snijmaïs die voor vee wordt gebruikt, zit hem
in de hoeveelheid suiker in de korrels. Suikermaïs bevat veel suiker en snijmaïs
bevat veel zetmeel. Je kunt de laatste maïssoort wel eten, maar hij smaakt niet zo
lekker.

MA 09/03/20

DIN 10/03/20

DON 12/03/20

VRIJ 13/03/20

Wortelsoep

Currysoep
met broodkorstjes

Tomatensoep

Seldersoep









Stoofvlees met frietjes,
kropsla en komkommer

Spaghetti bolognaise

Kip bevriend met currysaus Boomstammetje met rode kool
en rijst
een aardappelen

Mopje van de week:
Komt de ene aardappel de andere aardappel tegen.
Zegt hij: "Wat zie jij er somber uit."
Antwoordt die andere aardappel: "Ja, mijn broer zit in de
puree."

MA 16/03/20

DIN 17/03/20

DON 19/03/20

VRIJ 20/03/20

Champignonsoep

Kervelsoep

Groentesoep

Paprikasoep
met balletjes









Stoofpotje à la carbonara
met puree

Kipfilet met druivensausje,
gestoofde wortelen en
patatjes

Provençaals stoofpotjes met
heerlijke frietjes

Krollekespasta met lekker
sausje van zeevruchtjes

Raadseltje van de week:
Je bent in het land van geen ID. In dit land zijn sommige dingen
wel aanwezig en sommigen niet. Er is bijvoorbeeld wel zon,
maar geen licht. Er zijn wel appels, maar geen druiven. Er zijn
wel kaarsen, maar geen kaarsenhouders.
Rarara, welke dingen zijn er nog wel en niet…?
Antwoord: alle woorden zonder I en D zijn er niet, al de rest wel

MA 23/03/20

DIN 24/03/20

DON 26/03/20

VRIJ 27/03/20

Tomaat-groentesoep

Courgettesoep

Spinaziesoep

Ajuinsoep









Nuggets met rijst en

Hamburger met

Strikjes met Milanese saus

zoet-zure saus met ananas

wortelen & groene kometen
en patatjes

Vol-au-vent met frietjes en
kropsla

met vermicelli

Weetje van de week: farfalle (= strikjes)
Farfalle is het Italiaanse woord voor vlinders en is een
traditionele pasta afkomstig uit de regio Emilia. Hier werd een
vierkant stuk pastadeeg in het midden met de vingers
samengedrukt om zo de fantasierijke vorm te bekomen, die
doet denken aan een vlinder.

MA 30/03/20

DIN 31/03/20

DON 02/04/20

VRIJ 03/04/20

Tomatensoep

Broccolisoep

Knolseldersoep

Groentesoep









Kippenballetjes met
wortelpuree

Worst met appelmoes en
patatjes

Ardeens gebraad met
Stroganoffsaus,
aardappelballetjes, ijsbergsla
en tomaat

Spaghetti bolognaise

met balletjes

Mopje van de week:
Jantje zit op school en vraagt aan de meester: “Mag ik naar de
wc?”. Waarop de meester zegt: “Neen Jantje, nu niet.”.
Na 10 minuten vraagt Jantje: “Mag ik nu dan naar de wc?” .
Wederom zegt de meester: “Neen, nu niet, eerst
aardrijkskunde afwerken.”. Vervolgens vraagt de meester aan
Jantje: “Jantje, waar ligt de Grote oceaan?”. Waarop Jantje
antwoordt: onder mijn stoel meester…

