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Menu van 2 tot 31 maart 
Week van 2 tot 3 maart 

02/03/23  juliennesoep  frikandon met krieken en aardappelen 

    Allergenen: selderij Allergenen: gluten en lupine 

03/03/23  kervelsoep  scharfilet met gestoofde prei en kruidensaus 

Allergenen: selderij Allergenen: vis, gluten en melk 

Week van 6 tot 10 maart 

06/03/23  courgettesoep  boomstammetje met spruiten en aardappelen 

   Allergenen: selderij Allergenen: gluten, melk, mosterd en lupine 

07/03/23  wortelsoep  ovenschotel met bloemkool en puree 

   Allergenen: selderij Allergenen: gluten en melk 

09/03/23  groentesoep  buikspek met spinaziestamppot 

   Allergenen: selderij Allergenen: gluten, melk en lupine 

10/03/23  uiensoep  kabeljauw met prei en puree 

   Allergenen: selderij Allergenen: gluten, vis, selderij en lupine 

 

Week van 13 tot 17 maart 

13/03/23  champignonsoep slavink (kip) met rode kool en aardappelen 

   Allergenen: selderij Allergenen: gluten 

14/03/23  uiensoep  hespenrol met witlof en puree 

   Allergenen: selderij Allergenen: gluten, melk en lupine 

16/03/23  parmentiersoep kalkoennootje met erwtjes, wortelen en natuuraardappelen 

   Allergenen: gluten en lupine 

17/03/23  kippensoep  fishstick met broccolipuree 

   Allergenen: gluten, eieren en selderij Allergenen: gluten, eieren, vis en melk 

 

Week van 20 tot 24 maart 

20/03/23  currysoep  braadworst met wortelen en aardappelen 

   Allergenen: gluten,  Allergenen: gluten 

selderij en mosterd    

21/03/23  preisoep  lamsburger met prinsessen, Griekse pasta en dragonsaus 

   Allergenen: selderij Allergenen: gluten     

23/03/23  witlofsoep   vol-au-vent met perzik en puree 

    Allergenen: selderij Allergenen: gluten, melk 

24/03/23  wortelsoep  zalmburger met asperges en ovenaardappel 

   Allergenen: selderij Allergenen: gluten, vis, melk, selderij  
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Week van 27 tot 31 maart 

27/03/23  bloemkoolsoep  boerenomelet met provencaalse groenten en gebakken aardappelen 

   Allergenen: selderij Allergenen: eieren     

28/03/23  waterkerssoep  lentegebraad met boontjes en puree 

   Allergenen: gluten,  melk, selderij Allergenen: melk, gluten 

30/03/23  komkommersoep kipfilet met ananas en currysaus 

   Allergenen: selderij Allergenen: gluten, melk, selderij, mosterd  

31/03/23  groentesoep  fishstick met wortelpuree en vissaus 

   Allergenen: selderij Allergenen: gluten, schaaldieren, melk 
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