
    

 

 

 

 

Datum X    Hoofdschotel 

2/05/2022   knolseldersoep gevogeltetournedos - groentenrijst 

3/05/2022 v broccolisoep gebraad - groentenkrans in botersaus - peterselie aardappelen 

5/05/2022   pompoensoep kipfilet currysaus - erwtjes - aardappelen 

6/05/2022   provencaalse roomsoep visserspotje - lentepuree 

      broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

        

9/05/2022   erwtensoep nuggets - appelmoes - aardappelen 

10/05/2022 v florentijnse roomsoep spaghetti bolognaise 

12/05/2022   uienvelouté vol-au-vent - geraspte worteltjes - rosti 

13/05/2022   aspergesoep donut - bloemkool in kaassaus - aardappelen 

      broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

        

16/05/2022 v seldersoep slavinken ajuinsaus - erwten en worteltjes - aardappelen 

17/05/2022  lentegroentesoep viskrokantje - preipuree 

19/05/2022   kervelsoep fantasieballetjes - fruit - gebakken aardappelen 

20/05/2022   tomatensoep zoet zure kip - groentenrijst 

      broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

        

23/05/2022   bloemkoolsoep cordon blue - spinazie - aardappelen 

24/05/2022 v wortelsoep  macaroni met ham en kaassaus 

26/05/2022       

27/05/2022       

        

30/05/2022   courgettesoep balletjes in tomatensaus - boontjes - aardappelen 

31/05/2022 v preivelouté witte pens - appelmoes - puree 
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   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  

xxx Goed    

xxxx Heel goed, reden aub  
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