
 

 

 

 

MA 07/01/19 DIN 08/01/19 DON 10/01/19 VRIJ 11/01/19 
    

Champignonsoep Kervelsoep Wortelsoep Tomatensoep met 
 gehaktknikkers 

☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ 

Fishsticks in vormpjes met 
tartaarsaus en spinaziepuree om 
ijzersterk van te worden 

Kipfilet met worteltjes en 
patatjes 

Lievelingsspaghetti bolognaise 
met gemalen kaas 

Kalkoengebraad met 
champignonsaus, peertjes die 
zwemmen met veenbessen en 
knotsgekke kroketjes 

 

☺☺☺ 
 

Dessertje 
 

  

Wist-je-datje:  

 

Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar ☺. 

2019 is nog maar goed en wel begonnen of we leren al 

bij, namelijk dat 2019 het jaar van het varken is 

(volgens de Chinese horoscoop). Het varken staat 

voor eerlijkheid in de Chinese cultuur. 

Dus hang gerust eens het varkentje uit, maar blijf 

altijd eerlijk ☺ !   



 

 

 

 

MA 14/01/19  DIN 15/01/19 DON 17/01/19 VRIJ 18/01/19 
    

Seldersoep Groentesoep Brokjessoep 
met pastasliertjes 

Spinaziesoep 

☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ 

De lekkerste kippenballetjes in 
tomatensaus met groentjes en 

rijst 

De kwik, kwek en kwak onder 
de schoolmaaltijden: 
 “worst met appelmoes en 

patatjes” 

Stoofvlees met frietjes, sla en 
komkommers 

Macaroni met ham en kaassaus 

 

  

Mopje van de week: 

Kwik, Kwek en Kwak doen een wedstrijdje hoogspringen. 

Vraagt Kwik aan zijn broers: "Kunnen jullie hoger 

springen dan het geldpakhuis van oom Dagobert?" 

Zegt Kwek: "Zeker, want het geldpakhuis kan niet 

springen!" 

 



 

 

 

 

MA 21/01/19 DIN 22/01/19 DON 24/01/19 VRIJ 25/01/19 
    

Broccolisoep Kippensoep YES! Paprikasoep 
met balletjes 

Groentesoep met stukjes 

☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ 

Witte worst met supergezonde 
groentjespuree 

Kippenbrochette met patatjes en 
ratatouille door ‘..Linguini..’ 

bereid  

Goulash met echte Belgische 
frietjes en ijsbergsla 

Vegetarische penne 4-kazen  

 

 

  

Gezegde van de week: uit de film Ratatouille: 

 

“Als je focus op het verleden ligt, vergeet je vaak 

te leven in het nu en te kijken naar de toekomst”. 

 

 

 



 

 

 

 

MA 28/01/19 DIN 29/01/19 DON 31/01/19 VRIJ 01/02/19 
    

Venkelsoep met  
krokante broodkorstjes 

Currysoep Champignonsoep Tomatensoep 

☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ 

Kip in currysaus met rijst Hamburger met patatjes en drie  
dikke groentevriendjes 
bloemkool-broccoli-wortel 

Gebraad à la “Elmer Fudd” met 
sla en kroketjes 

Spaghetti bolognaise met 
gemalen kaas 

 

 

 

 

Weetje van de week: 

 

Elmer Fudd is de jager uit de Looney Tunes familie. Meestal jaagt 

hij ofwel op Bugs Bunny ofwel op Daffy Duck, die hem altijd voor 

de gek houden. 

De Looney Tunes cartoons worden niet zo vaak meer boven 

gehaald, maar blijven toch klassiekers onder de tekenfilmpjes. 


