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Zondag

1 mei

  Bloemkoolsoep

Orlof met ananas - kroketten
Griesmeelpudding

Maandag

2 mei

Kippenroomsoep

Varkensgebraad met abdijbier en dragon - bloemkool 

in bechamelsaus - puree

Fruit

Dinsdag

3 mei

 Groentensoep

Kalfsstoofpotje - wortelen - 

gekookte aardappelen

Gebak

Woensdag

4 mei

Cressonsoep

Kipfilet met zoet-zure saus - groentenweelde -

gebakken aardappelen

Aardbeienroom

Donderdag

5 mei

Wortelsoep

Visfilet met venkelsaus

puree met fijne groentjes

Yoghurt

Vrijdag 

6 mei

Broccolisoep

Gehaktballetjes met kersensaus

Provençaalse snijbonen - puree

Caramelpudding

Zaterdag 

7 mei

Tomaten-groentensoep

Cordon bleu - lentepuree met spek
Fruit

Zondag

8 mei

Champignonsoep

Ardeense kalkoenfilet archiduc - peer/

gebakken witloof - rösti's

Pudding liégeois

Alternatieve menu

Casselribsneetje - gestoofde prei - puree



Maandag

9 mei

Wortel-courgettesoep

Gyros - erwten/rijst met groentjes
Fruit

Dinsdag

10 mei

Seldersoep

Mosterdgebraad

Wortelen met fijne kruiden en kappertjes - puree

Yoghurt

Woensdag 

11 mei

Kervelsoep

Vol au vent - salade

kroketten

Chocoladeroom

Donderdag

12 mei

Tomatensoep

Schnitsel met brie en honing - appelmoes - 

puree

Gebak

Vrijdag

13 mei

Aspergesoep

Zalm met hollandaisesaus en pickels 

puree met pastinaak

Vanillepudding met 

speculoos

Zaterdag

14 mei

Preisoep

Gehaktbroodje met uiensaus - sperziebonen - puree
Fruit

Zondag

15 mei

Bloemkoolsoep

Gelardeerd gebraad met tomatenspeksaus

bloemkool in bechamelsaus - puree met bieslook

Danette duo

Alternatieve menu

Ardeens gebraad - gebakken witloof - puree



Maandag

16 mei

Groentensoep

Kipfilet met groentensausje - broccolimix - puree
Yoghurt

Dinsdag

17 mei

Tomatensoep met balletjes

Lentegebraad met dragonsaus - gegratineerde 

courgettes - gekookte aardappelen

Fruit

Woensdag

18 mei

Kippensoep

Stoofvlees op Vlaamse wijze - wortelslaatje - 

gebakken aardappelen

Panna cotta met 

mangochutney

Donderdag

19 mei

Cressonsoep

Visfilet met karnemelksausje met mosterd - 

preistomp

Gebak

Vrijdag

20 mei

Wortelsoep

Italiaanse kippenschnitsel - erwten - 

puree

Vanillepudding

Zaterdag

21 mei

Tomatensoep

Blinde vink - Provençaalse snijbonen - 

gekookte aardappelen

Fruit

Zondag

22 mei

Seldersoep

Ardeens kalkoengebraad met kruidensaus - ananas - 

puree met peterselie

Chocomousse

Alternatieve menu

Macaroni met ham en kaussaus en witloof



Maandag

23 mei

Groentensoep

Varkensgebraad in bechamelsaus - 

puree met cresson

Fruit

Dinsdag

24 mei

Broccolisoep

Kalfsstoofvlees met madeira - groentenweelde - 

gekookte aardappelen

Yoghurt

Woensdag

25 mei

Kervelsoep

Kippenbrochette met Provençaalse saus - 

salade en tomaten - rozemarijnaardappelen

Bosvruchtenroom

Donderdag

26 mei

Bloemkoolsoep

Oostends vispannetje met fijne groentjes - kroketten
Pudding liégeois

Vrijdag

27 mei

Tomaten-groentensoep

Varkensschnitsel - wortelen- puree
Rijstpudding

Zaterdag

28 mei

Aspergesoep

Lasagne bolognaise
Fruit

Zondag

29 mei

Wortelsoep

Lentegebraad - romanobonen - puree
Flan caramel

Alternatieve menu

Cordon bleu - jus - appelmoes - puree



Maandag

30 mei

Preisoep

Gebakken kippenbil met dragonsaus - erwtjes met 

zilverajuin - puree met cresson

Gebak

Dinsdag

31 mei

 Kippenroomsoep 

Casselribsneetje met uiensaus - 

lentepuree met spek

Fruit

Woensdag

1 juni

Cressonsoep

Kalkoenstoofvlees met spek en champignons - 

appelmoes - gebakken aardappelen

Yoghurt

Donderdag

2 juni

Champignonsoep

Visfilet met bieslooksaus - witte bonen in vinaigrette - 

puree

Fruit

Vrijdag

3 juni

Tomatenroomsoep

Cordon bleu van kip - broccoli - puree
Mokkapudding

Zaterdag 

4 juni

Seldersoep

Hamburger - Provençaalse snijbonen - gekookte 

aardappelen

Fruit

Zondag

5 juni

Groentensoep

Kalkoengebraad op Brabantse wijze - 

gebakken witloof - peertje in rode wijn - rösti's

Chocomousse

Alternatieve menu

Ardeens gebraad - jus - bloemkool - puree
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