
aantal aantal soep

ma 1 Oma's kipgerecht, champignons, groentenmix, gebakken aardappel  ma 1 Gehaktschotel met prei à la crème, aardappelpuree, kaasgratin  

di 2 Jachtschotel met rode kool met appeltjes en aardappelpuree  di 2 Italiaanse risotto met bospaddenstoelen  

wo 3 Gehaktbal met witlof met gekookte aardappelen  wo 3 Cordon bleu met spinazie en aardappelpuree  

do 4 Zuurkoolstampot met spekjes en rookworst  do 4 Indonesische rijsttafel, babi ketjap en sambalboontjes  

vr 5 Kabeljauwfilet, wortelen, aardappelpuree  vr 5 Kipburger met bloemkool in kaassaus, gebakken aardappelen  

za 6 Slavink met spruitjes en aardappelpuree  za 6 Groenteburger met prei en gekookte aardappelen  

zo 7 Gegrilde kippenbout met groentenmix en aardappelpuree  zo 7 Varkensmedaillon, champignonsaus, groentemix, aardappel  

  

ma 8 Runderlapje, bloemkool in bechamelsaus, gekookte aardappel  ma 8 Malse kippenboutjes met tuttifrutti en gebakken aardappelen  

di 9 Kipfilet met rabarber compote en gebakken aardappelschijfjes  di 9 Indonesische rijsttafel, babi ketjap en sambalboontjes  

wo 10 Gehaktbal in satésaus, sperzieboontjes en gebakken aardappel  wo 10 Heekfilet in Hollandaisesaus met broccoli en aardappelpuree  

do 11 Procureurlapje met bladspinazie en aardappelpuree  do 11 Kippenragout met wortel/erwtenmix en rijst  

vr 12 Vis in Hollandaisesaus met rode bietjes en aardappelpuree  vr 12 Gehaktbal in satésaus, sperzieboontjes en gebakken aardappel  

za 13 Boerenkoolstamppot met spekjes en gesneden rookworst  za 13 Italiaanse penne in pestosaus met kip en groenten  

zo 14 Kipfilet met rabarber compote en gebakken aardappelschijfjes  zo 14 Draadjesvlees in biersaus, rode kool en rösti's  

  

  

Zie ommezijde   
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ma 15 Hutspot met stukjes runderstoofvlees ma 15 Bami Goreng speciaal met kip in satésaus

di 16 Varkensoester met spinazie à la crème en gekookte krieltjes di 16 Witlofschotel met ham/kaassaus, aardappelpuree

wo 17 Viergroentenstamppot met gehaktbal in jus wo 17 Boeuf bourguignon met Parijse wortelen, gekookte aardappel

do 18 Varkenslapje, witte bonen in tomatensaus, gekookte aardappelen do 18 Babi pangang met rijkgevulde groenterijst

vr 19 Kibbeling , wortelen/erwtjes, gekruide aardappelblokjes vr 19 Kip Cordon Bleu met bloemkool, broccoli, gekookte aardappel

za 20 Dungesneden varkensvlees, savooiekool, gekookte aardappelen za 20 Macaroni in tomatensaus met ham en kaas

zo 21 Omelet in hollandaisesaus, broccoli en aardappelpuree zo 21 Kipschnitzel met stroganoffsaus, snijbonen, gebakken krieltjes

ma 22 Runderlapje, schorseneren à la créme, gekookte aardappelen ma 22 Gehaktschotel aubergine, courgette, aardappelschijfjes in kaassaus

di 23 Andijviestamppot met speklapje in jus di 23 Kip in kerriesaus met doperwten en rijst

wo 24 Gehaktbal met bloemkool/broccoli en gekookte aardappelen wo 24 Runderlapje met stoofperen en aardappelpuree

do 25 Hete bliksem met braadworst do 25 Nasi goreng speciaal met kipfilet in satésaus

vr 26 Gebakken visfilet met wortelen en gebakken aardappelen vr 26 Runderburger in uiensaus, rode kool, kruidige aardappelblokjes

za 27 Stoofpotje met andijvie à la crème en aardappelpuree za 27 Italiaanse lasagne met bladspinzie en romige kaassaus

zo 28 Schnitzel in jus met sperziebonen en gebakken aardappelen zo 28 Spinaziestamppot met omelet

ma 29 Runderlapje met snijbonen en aardappelpuree ma 29 Mexicaanse kipschotel, paprika, ananas en rijst

di 30 Blinde vink met rode bietjes en aardappelblokjes in kaassaus di 30 Karbonade(zonder been)met spruitjes en gekookte aardappelen

Wilt u de lijst uiterlijk 20 Oktober terug inleveren


