MENUKAART

IMMACULATA
OVERPELT

Soep

Middagmaal

Dessert

WEEK VAN 30/ 09/ 2019 TOT 06/ 10/ 2019
Maandag
30-sep

Dinsdag
1-okt

Woensdag
2-okt

Donderdag
3-okt

Vrijdag
4-okt

Zaterdag
5-okt

Zondag
6-okt

ajuinsoep

kervelsoep

groentebouillon

schorsenerensoep

tomatensoep

pompoensoep

aspergesoep

gekookte aard

frieten

puree

rijst

gekookte aard

bloemkool-broccoli-

kroketten

braadworst

stoofvlees

kabeljauw

kippenbouten

lamsburger

puree

rundertong

espagnolsaus

grand mère

hollandaisesaus

currysaus

pepersaus

visstick

champignonsaus

erwten & wortelen

komkommerblokjes

koolraapjes

ananas en perzik

knolselder

bearnaisesaus

gestoofd witloof

slagroompud choc

kokospudding

ijs

bananenpudding

chocopudding

vanillepudding

bokkepootjesmousse

i.v.m. allergenenbeleid kan u zich wenden tot de kok, die kan zeggen welk alternatief aangeboden kan worden.

IMMACULATA

MENUKAART

OVERPELT

WEEK VAN 07 / 10 / 2019 TOT 13 / 10/ 2019

Soep

Middagmaal

Maandag
7-okt

Dinsdag
8-okt

Woensdag
9-okt

Donderdag
10-okt

Vrijdag
11-okt

Zaterdag
12-okt

Zondag
13-okt

preisoep

witloofsoep

goulashsoep

koolraapjessoep

bouillonsoep

broccolisoep

tomatensoep

puree

gebakken aard,

gekookte aard

puree

rijst

wortelpuree

kroketten

gehaktbrood

vidée

varkensgebraad

koolvishaasje

gehaktballen

spek

kalfslapje

vleessaus

sla

blackwellsaus

witte wijnsaus

tomatensaus

vleessaus

kalfsjus

bloemkool

andijvie

gestoofde erwten

ijs

mokkapudding

vanillepudding

krieken
Dessert

tweekleurpudding

koekjespudding

i.v.m. allergenenbeleid kan u zich wenden tot de kok, die kan zeggen welk alternatief aangeboden kan worden.

snijboontjes
rozijnenpudding

caramelmousse

IMMACULATA

MENUKAART

OVERPELT

WEEK VAN 14 / 10 / 2019 TOT 20 / 10/ 2019

Soep

Middagmaal

Dessert

Maandag
14-okt

Dinsdag
15-okt

Woensdag
16-okt

Donderdag
17-okt

Vrijdag
18-okt

Zaterdag
19-okt

Zondag
20-okt

knolselder-wortelsoep

champignonsoep

paprikasoep

runderbouillon

waterkerssoep

gebond kippensoep

minestrone

gekookte aard

puree

rijst

gekookte aard

frieten

spinaziepuree

kroketten

mimosaburger

zalm

runderreepjes

chipolata

kipbrochette

kalfsvink

konijn

champignonsaus

hollandaisesaus

tomatensla

pepersaus

Provençaalse saus

mosterdsaus

pruimensaus

wokgroenten

wortelschijfjes

broccoli

witte koolsla

slagroompud vanil

kokospudding

chocopudding

rijstpap

ijs

i.v.m. allergenenbeleid kan u zich wenden tot de kok, die kan zeggen welk alternatief aangeboden kan worden.

appelmoes
vanillepudding

advocaatmousse

MENUKAART

IMMACULATA
OVERPELT

Soep

Middagmaal

Dessert

WEEK VAN 21/10/ 2019 TOT 27/10/ 2019
Maandag
21-okt

Dinsdag
22-okt

Woensdag
23-okt

Donderdag
24-okt

Vrijdag
25-okt

Zaterdag
26-okt

Zondag
27-okt

bloemkoolsoep

spinaziesoep

tomatensoep

courgettesoep

groentebouillon

paprikasoep

champignonsoep

puree

gekookte aard

rijst

gebakken aard

gekookte aard

broccolimixpuree

kroketten

vleesribben

victoriabaarsfilet

kipfilet

spekburger

varkenslapje

kibbeling

kiprollade natuur

vleessaus

bearnaisesaus

zoetzure saus

espagnolsaus

ananassaus

tartaarsaus

portosaus

erwten & wortelen

gestoofde prei

boterbonen

gratin tomaat

knolselder

chocomousse

koekjespudding

ijs

caramelpudding

vanillepudding

i.v.m. allergenenbeleid kan u zich wenden tot de kok, die kan zeggen welk alternatief aangeboden kan worden.

bloemkool
mokkapudding

yoghurtmousse

