
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

School: (S) 

D EL Benjamin 

M En A Belgium catering - traiteurservices ) 

COOKEDEDELICIOUS 

Datum X Hoofdschotel 

1/9/2023 v kervelsoep macaroni met ham en kaas 

1/10/2023 tomatensoep nuggets - prei in de room - spek aardappelen 

1/12/2023 rapenvelouté balletjes in tomatensaus - boontjes - aardappelen 

1/13/2023 bloemkoolsoep viskrokantje - spinaziepuree 

broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

1/16/2023 v wortelsoep witte pens thymsaus - appelmoes - gebakken aardappelen 

1/17/2023 wintergroentesoep cordon blue - gratin van bloemkool en broccoli - puree 

1/19/2023 knolseldersoep hamburger - gestoofde worteltjes - aardappelen 

1/20/2023 uienroomsoep vol au vent - erwtjes - rijst 

broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

1/23/2023 v florentijnse roomsoep vleesbrood tuinkruidensaus - kriekjes - peterselie aardappelen 

1/24/2023 preivelouté kipfilet - spruitjes met spekjes - aardappelen 

1/26/2023 butternuttpompoensoep visrolletjes choronsaus - preistoemp 

1/27/2023 v aspergesoep pasta met mini meat balls 

broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

1/30/2023 tomatengroenten kip zoetzuur - groentenrijst 

1/31/2023 v boeregroentensoep donut - appelmoes - aardappelen 
  

              
http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 

Door de aanwezigheid van allergenen in ons bedrijf, zijn ongewenste sporen van allergenen in de levensmiddelen nooit volledig uit te sluiten 

Bij vragen of zaken die ontbreken kan de allergenen steeds navragen bij ons 
  

  

Opmerkingen: 

  

x Niet goed, reden aub 

xx Minder goed reden aub 

ox Goed 

xx Heel goed, reden aub 
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Datum Hoofdschotel 

1/9/2023 kerve macaroni met ham en kaas 

1/10/2023 tomatensoe nuggets - prei in de room - aarda 

1/12/2023 ra velouté balletjes in tomatensaus - boontjes - aarda 

1/13/2023 bloemkoolsoe viskrokantje - spinaziepuree 

1/16/2023 wortelsoe witte us-a moes - gebakken aarda len 

1/17/2023 wint oent cordon blue - gratin van bloemkool en broccoli - puree 

1/19/2023 knolseld hamburger - de worteltjes - aardappelen 

1/20/2023 uienroo vol au vent - -ri 

1/23/2023 florentijnse roomsoe vleesbrood tuinkruidensaus - kriekjes - rselie aardappelen 

1/24/2023 eivelouté kipfilet - spruitjes met es - aarda 

1/26/2023 butternu visrolletjes choronsaus - preistoem 

1/27/2023 as met mini meat balls 

1/30/2023 tomatengroenten kip zoetzuur - groentenri 

1/31/2023 boeregroentensoe donut -a moes - aarda 

  Norm: > 60°C voor warm, < 7°C voor 

Opgesteld door : T. De Reu Zie GMP 04 Tempratuurbeheersing voor de norm. Goedgekeurd door:


