
 APRIL 2022

051/33.65.81

Vrijdag

1 april

Aspergesoep

Hamburger - gegratineerde bloemkool - puree
Caramelpudding

Zaterdag

2 april

Wortelsoep  

Stoofvlees - appelmoes - gekookte aardappelen
Fruit

Zondag

3 april

   Preisoep

Kiprollade met Luikse stroop en porto - 

sperzieboontjes met spek - puree met peterselie

Pudding liégeois

Alternatieve menu

Casselrib - jus - gebakken witloof - puree

Smakelijk !!



Maandag

4 april

Tomatensoep

Schnitsel met brie en honing - erwtjes - puree
Yoghurt

Dinsdag

5 april

Bloemkoolsoep

Duivelsgebraad - gegratineerde courgettes - puree
Gebak

Woensdag 

6 april

Courgettesoep

Stoofpotje van kip met curry - ananas - rijst met 

groentjes

Bosvruchtenroom 

Donderdag

7 april

Groentensoep 

Rundstong in madeirasaus - sperziebonen - 

kroketten

Fruit

Vrijdag

8 april

Champignonsoep

Visfilet met mosterdsaus -gestoofde prei - puree
Vanillepudding

Zaterdag

9 april

Broccolisoep

Gehaktballetjes in tomatensaus - wortelen - puree
Fruitcocktail

Zondag

10 april

 Tomatensoep  met balletjes

Kalfsgebraad op Brabantse wijze - 

gebakken witloof - puree met bieslook

Griesmeelpudding

Alternatieve menu

Cordon bleu - bloemkool in bruine boter - puree



Maandag

11 april

Seldersoep

Casselribgebraad - schorseneren in mosterdsaus - 

gekookte aardappelen

Fruit

Dinsdag

12 april

Cressonsoep

Cordon bleu van kip - provençaalse snijbonen - 

gekookte aardappelen

Yoghurt

Woensdag

13 april

Kippensoep

Gevogeltebrochette met provençaalse saus - 

bloemkool met coctailsaus - gebakken aardappelen

Bananenroom

Donderdag

14 april

Preisoep

Stoofvlees - groentenweelde - gekookte aardappelen
Gebak

Vrijdag

15 april

Aspergesoep

Scharfilet  met bieslooksaus - Zuiderse puree met 

pesto

Vanillepudding met 

speculoos

Zaterdag

16 april

Tomatensoep

Spaghetti bolognaise
Fruit

Zondag

17 april

Bloemkoolsoep

Gelardeerde kalkoen met boursinsaus - 

trostomaatjes - kroketten

Pudding liégeois

Vrolijk 

Paasfeest

Alternatieve menu

Ardeens gebraad - prei in roomsaus - puree



Maandag

18 april

Groentensoep

Konijn op Vlaamse wijze - appelmoes - gekookte 

aardappelen

Rijstpap

Dinsdag

19 april

Champignonsoep  

Varkensgebraad met tomatenspeksaus - 

sperziebonen - puree

Gebak

Woensdag

20 april

Courgettesoep

Visfilet met Oostendse vissaus - venkelpuree
Chocomousse

Donderdag

21 april

Seldersoep

Zuiders stoofpotje van kip - Mexicaanse mix - rösti's
Fruit

Vrijdag

22 april

Witloofroomsoep

Ham met witloof en kaassaus - puree
Mokkapudding

Zaterdag

23 april

Wortelsoep

Boomstammetje  - bloemkool in bechamelsaus - 

gekookte aardappelen

Fruit

Zondag

24 april

Broccolisoep

Coq au vin - selderpuree
Yoghurt

Alternatieve menu

Lasagne



Maandag

25 april

Seldersoep

Rundsstoofvlees met rode wijn - wortelen - 

gekookte aardappelen

Fruit

Dinsdag

26 april

  Aspergesoep

Duivelsgebraad - erwten met zilverajuintjes - puree 

met peterselie

Gebak

Woensdag

27 april

Tomatensoep

Kalkoenrollade op grootmoeders wijze - 

romanobonen - gegratineerde aardappelen

Platte kaas met 

frambozen

Donderdag

28 april

Kervelsoep

Zalmfilet met groentensausje - warme tomaat - 

puree met bieslook

Fruit

Vrijdag

29 april

Preisoep

Kaasburger - spinazie in roomsaus - gekookte 

aardappelen

Vanillepudding

Zaterdag 

30 april

Tomatensoep

Vol au vent - broccolipuree 
Yoghurt

Zondag

1 mei

  Bloemkoolsoep

Orlof met ananas - kroketten
Griesmeelpudding

Alternatieve menu

Witloof met ham en kaassaus - puree


