
Naam: …………………………………………………………………………….. Naam: ……………………………………………………………………………..

Klas: …………………………………………………………………………….. Klas: ……………………………………………………………………………..

Gelieve aan te kruisen wanneer uw kind warme maaltijd neemt voor de komende maand. Gelieve aan te kruisen wanneer uw kind warme maaltijd neemt voor de komende maand.

Gelieve rekening te houden met eventuele uitstappen van de klas van uw kind (zie nieuwsbrief).

Dit formulier ten laatste op vrijdag 30 november 2018 terugbezorgen a.u.b..

Afwijkingen op de menu zijn steeds mogelijk. Afwijkingen op de menu zijn steeds mogelijk.

Vlees/Vis Vegetarisch Vlees/Vis Vegetarisch

ma. 3/12/2018
Kalfslapje

Knolselder met bechamelsaus - Gekookte aardappelen
Platte kaas met fruit ma. 3/12/2018

Kalfslapje

Knolselder met bechamelsaus - Gekookte aardappelen
Platte kaas met fruit

di. 4/12/2018 Menu van de dag Aardbeienpudding di. 4/12/2018 Menu van de dag Aardbeienpudding

do. 6/12/2018
Witloof met hesp

Kaassaus - Aardappelpuree
Crème brûlée do. 6/12/2018

Witloof met hesp

Kaassaus - Aardappelpuree
Crème brûlée

vr. 7/12/2018
Kabeljauw

Vissaus - Groentepuree
Riz condé vr. 7/12/2018

Kabeljauw

Vissaus - Groentepuree
Riz condé

ma. 10/12/2018
Kalkoenlapje

Schorseneren met bechamelsaus - Gekookte aardappelen
Fruityoghurt ma. 10/12/2018

Kalkoenlapje

Schorseneren met bechamelsaus - Gekookte aardappelen
Fruityoghurt

di. 11/12/2018 Menu van de dag Mokkapudding di. 11/12/2018 Menu van de dag Mokkapudding

do. 13/12/2018
Kalfschipolata

Savooikool met spek - Gekookte aardappelen
Panna cotta do. 13/12/2018

Kalfschipolata

Savooikool met spek - Gekookte aardappelen
Panna cotta

vr. 14/12/2018
Zalm

Botersaus met citroen - Groentepuree
Speculaaspudding vr. 14/12/2018

Zalm

Botersaus met citroen - Groentepuree
Speculaaspudding

Datum:  ………………. Handtekening:                                                    EXEMPLAAR SCHOOL EXEMPLAAR OUDERS

De menu voor de week van ma. 17/12/2018 tot en met vr. 21/12/2018 wordt volgende week meegegeven 

op een aparte menukaart omdat we deze nog niet hebben doorgekregen.

De menu voor de week van ma. 17/12/2018 tot en met vr. 21/12/2018 wordt volgende week meegegeven 

op een aparte menukaart omdat we deze nog niet hebben doorgekregen.

Menu van 3 december t.e.m. 14 december 2018Menu van 3 december t.e.m. 14 december 2018

Aankruisen

a.u.b.
Datum Hoofdgerecht Dessert Datum

Aankruisen

a.u.b.
Hoofdgerecht Dessert


