MA 4/1/21

DIN 5/1/21

DON 7/1/21

VRIJ 8/1/21

Courgettesoep

Bloemkoolsoep

Bouillonsoep

Uiensoep met korstjes









Fish sticks in vormpjes met
tartaarsaus, wortelvriendjes
en puree

Kakelend worstje met
appelmoes en patatjes

Goulash met frietjes, kropsla
en komkommer

 BOLOGNAISE 

Het cateringteam wenst iedereen een
gezond en vreugdevol 2021 toe !!!

MA 11/1/21

DIN 12/1/21

DON 14/1/21

VRIJ 15/1/21

Champignonsoep

Tomatensoep met balletjes

Currysoep

Groentesoep









Kip in currysaus met rijst

Heerlijke malse stukjes
varkensvlees in roomsausje
met suikerboontjes en
patatjes

Olé, Mexicaanse burger met
frietjes, sla en tomaat

Penne met Milanese saus
à la ‘Lady en de Vagebond’

Raadseltje van de week:
Wat was was voordat was was was?

Antwoord: voordat was was was, was was ‘is’.

MA 18/1/21

DIN 19/1/21

DON 21/1/21

VRIJ 22/1/21

Pompoensoep

Paprikasoep

Preisoep

Groentesoep met
pastasliertjes









Vol-au-vent met puree

Overheerlijke hutsepot met
worst en spek

Duivelsgebraad met
jagersaus, warme perzik en
dennenappel kroketjes

Spirelli met stoofpotje van
rundreepjes

Mopje van de week:
Een mier en een duizendpoot gaan samen op
restaurant. De mier moet lang wachten, want de
duizendpoot is bijna een uur te laat. Hijgend komt de
duizendpoot uiteindelijk binnen: ‘Sorry dat ik zo laat
ben, bij de deur stond een bord met “Verplicht
voeten vegen”!’.

MA 25/1/21

DIN 26/1/21

DON 28/1/21

VRIJ 29/1/21

Aspergesoep

Kippensoep

Groentesoep

Tomatensoep met balletjes









Chili-con-carne met rijst

Ardense kakelvink met
patatjes en wortelen
bevriend met groene kometen

Chyros met frietjes en
ijsbergsla

Macaroni kaas en ham

Wat was er eerst: de kip of het ei?
Volgens de (meeste) biologen het ei.
Ergens in de prehistorie moeten twee vogel-achtigen,
met bijna dezelfde genen als die van de moderne kip,
gepaard hebben. Het vrouwtje legde vervolgens een ei
dat zich ontwikkelde tot de eerste echte kip. De genen
van het diertje weken danig genoeg af om het als
nieuwe soort te kunnen benoemen: de kip.
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