
aantal aantal soep

Di 1 Rode kool stamppot met gehaktballetjes in jus  Di 1 Kip oma's recept, champignons, groentemix en gebakken aardappelen  

Wo 2 Gahaktbal in jus, andijvie en aardappelpuree  Wo 2 Babi pangang met rijkgevulde groenterijst  

Do 3 Varkensmedallion, champignonsaus, groentemix, gebakken aardappelen  Do 3 Maceroni in tomatensaus met ham en kaas  

Vr 4 Lekkerbekje, wortels, doperwtjes, gebakken aardappelen Vr 4 Hollands stoofpotje, andijvie en aardappelpuree 

Za 5 Omelet in hollandaisesaus, broccoli en aardappelpuree Za 5 Italiaanse penne in pestosaus met kip en groene groente 

Zo 6 Kip in kerriesaus met doperwten en rijst Zo 6 gebakken speklapje, rode bietjes en gekookte aardappelen

   

Ma 7 Gehaktbal in jus, bladspinazie en gekookte aardappelen  Ma 7 Italiaanse lasagne bolognese 

Di 8 Schnitzel in jus, sperziebonen, gebakken aardappelen  Di 8 Boeuf bourguignon, wortels en gekookte aardappelen 

Wo 9 Hete bliksem met braadworst in jus  Wo 9 Kipnuggets in kerriesaus met gebakken aardappelen 

Do 10 Gesneden varkensvlees, savooikool en gekookte aardappelen  Do 10 Bami Goreng speciaal met stukjes kip in satesaus 

Vrij 11 Zalmfilet in dillesaus, worteltjes en aardappelpuree Vrij 11 Kipburger, bloemkool in kaassaus en gekookte aardappelen

Za 12 Hollandse hachee, rode kool en gekookte aardappelen Za 12 Hamlampje in jus, tuinbonen, spekjes en aardappelpuree 

Zo 13 Gegrilde kippenbout, mix van groente en aardappelpuree Zo 13 Goulash, paprika, wortelen, mais, dopwerten en rijst 
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Ma 14 Andijviestamppot met gehaktbal in jus  Ma 14 Runderlapje, schorseneren a la creme, gekookte aardappelen 

Di 15 Kipfilet, rababercompte en gebakken aardappelen  Di 15 Braadworst met spruitjes en aardappelpuree   

Wo 16 Runderburger in uiensaus, rode kool en aardappelblokjes  Wo 16 Varkenslapje, witte bonen in tomatensaus, gekookte aardappelen   

Do 17 Kipfilet in jus, sperziebonen, gekookte aardappelen  Do 17 Spaghetti bolognese gegarneerd met kaas   

Vrij 18 Heekfilet in hollandaisesaus, broccoli en aardappelpuree Vrij 18 Preistamppot met gehaktbal in jus   

Za 19 Hamburger in currysaus, worteltjes en krieltjes Za 19 Indonesische rijsttafel, babi ketjap en sambalboontje   

Zo 20 Procureurlapje, bladspinazie en aardappelpuree Zo 20 Draadjesvlees in biersaus met rode kool en rosti's   

Ma 21 Kip in rozemarijnsaus, broccoli en aardappelpuree Ma 21 Hutspot met stukjes rundstoofvlees in jus   

Di 22 Witlofschotel met ham en kaassaus en aardappelpuree Di 22 Kipschnitzel, stroganoffsaus, snijbonen, gebakken krieltjes   

Wo 23 Runderlapje, stoofperen en aardappelpuree Wo 23 Babi ketjap met bami 

Do 24 Gehaktbal in jus met witlof, gekookte aardappelen Do 24 Jachtschotel, rode kool, appeltjes en aardappelpuree 

Vr 25 Kibbeling, worteltjes, doperwtjes en aardappelblokjes Vr 25 varkensoester, romige spinazie en gekookte krieltjes

Za 26 Gehaktschotel, romige prei, aardappelpuree en kaasgratin Za 26 Kippenboutjes, tuttifrutti en gebakken aardappelen 

Zo 27 Kipstoofpotje,champigions, appelcompote,aardappelblokjes Zo 27 Blinde vink, rode bietjes, aardappelschijfjes in kaassaus 

  

Ma 28 Runderlapje, bloemkool, bechamelsaus, gekookte aardappelen Ma 28 Nasi goreng met malse kipfilet in zoetzure saus 

Di 29 Gehaktbal, satesaus, sperzieboontjes, gebakken aardappelen Di 29 Varkensrollade, andijvie en gekookte aardappelen 

Wo 30 Boerenkoolstamppot, spekjes, gesneden rookworst in jus Wo 30 Runderlapje in jus, snijbonen en aardappelpuree 

Gelieve de lijst in te leveren voor 20 Oktober 2022 Voor vragen belt u naar: 0115-729990


