
 

 

 

 

MA 06/01/20 DIN 07/01/20 DON 09/01/20 VRIJ 10/01/20 
    

Champignonsoep Preisoep Seldersoep Tomatensoep  
met balletjes 

    

Zeefiguurtjes met tartaarsausje 
en puree 

Kiplekkere filet met appelmoes 
en patatjes 

Pitavlees met looksaus, witte 
koolsliertjes en krokante frietjes 

Spaghetti bolognaise 

    
 

  

Een heel gelukkig 2020 toegewenst van het cateringteam!! 

 

2020 is een schrikkeljaar, dit wil zeggen dat we een 29ste 

februari hebben en dus een dagje extra om dit jaar 

kwaliteitsvol te spenderen 



 

 

 

 

MA 13/01/20 DIN 14/01/20 DON 16/01/20 VRIJ 17/01/20 
    

Currysoep Goulashsoep  
met broodrotsjes 

Courgettesoep Tomaat-groentesoep 

    

Olé olé olé, 
vandaag eten we chili-con-carne 

met rijst 

Kakelende burger in kaassaus 
met gestoofde worteltjes en 

patatjes 

Stoofvlees met frietjes en slalala Krollekespasta à la Linguini 

 

  

Raadseltje 

Wat is groen en zit regelmatig op een hek? 

 

 

Antwoord: groene verf 



 

 

 

 

MA 20/01/20 DIN 21/01/20 DON 23/01/20 VRIJ 24/01/20 
    

Uiensoep Waterkerssoep Italiaanse wortelsoep Paprikasoep 
met balletjes 

    

Kippenballetjes in tomatensaus 
met groentepuree 

Winters stoofpotje met patatjes Vleesbrood met Provençaalse 
saus, aardappelknikkers, sla en 

verlegen tomaatjes 

Macaroni met ham en kaas 

 

 

  

Mopje van de week 

 

Mama vraagt aan Els: “Wat wil jij later worden?” . 

“Nachtbewaker” zegt Els.  

“Waarom nachtbewaker?”  vraagt mama. 

“Dan hoef ik 's avonds nooit meer vroeg naar bed en mag ik 

altijd lang opblijven!” zegt Els fier. 



 

 

 

 

MA 27/01/20 DIN 28/01/20 DON 30/01/20 VRIJ 31/01/20 
    

Aspergesoep Soep van groene kometen 
met spek 

Tomatensoep Brokjessoep 

    

Goulash met rijst WAP WAP WAP 
 

Worst 
Appelmoes 
Patatjes  

Vol-e-ke-vant met frietjes, sla en 
komkommertjes 

 

Spaghetti bolognaise 

    
 

 

 

 

Weetjes over komkommer 

 Een komkommer heeft ongeveer 3weken nodig om van bloem tot 

vrucht te groeien 

 Komkommers bewaar je best uit de koelkast op een donkere koele 

plaats, zo blijven ze veel langer stevig en vers 

 Een komkommer bestaat voor 80% uit water 

 De schil van de komkommer is een ideale regelaar voor de 

spijsvertering, vandaar het vaak wordt gebruik in aperitieven 


