
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 donderdag 3 september 2020 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. 7/09/2020
kalfslapje

broccoli in bechamelsaus - gekookte aardappelen
fruityoghurt ma. 7/09/2020

kalfslapje

broccoli in bechamelsaus - gekookte aardappelen
fruityoghurt

di. 8/09/2020 menu van de dag speculaaspudding di. 8/09/2020 menu van de dag speculaaspudding

do. 10/09/2020
Italiaanse kip

boontjes in tomatensaus - rösti aardappelen
mokkapudding do. 10/09/2020

Italiaanse kip

boontjes in tomatensaus - rösti aardappelen
mokkapudding

vr. 11/09/2020
kabeljauw in wittewijnsaus

preipuree
vanilleflan vr. 11/09/2020

kabeljauw in wittewijnsaus

preipuree
vanilleflan

ma. 14/09/2020
kalfschipolata

bloemkool met bechamelsaus - gekookte aardappelen
chocolademousse ma. 14/09/2020

kalfschipolata

bloemkool met bechamelsaus - gekookte aardappelen
chocolademousse

di. 15/09/2020 menu van de dag aardbeienpudding di. 15/09/2020 menu van de dag aardbeienpudding

do. 17/09/2020
kippenbil

appelmoes - aardappelpuree
crème brûlée do. 17/09/2020

kippenbil

appelmoes - aardappelpuree
crème brûlée

vr. 18/09/2020
zalmfilet met kreeftensaus

groentepuree
rijstpap vr. 18/09/2020

zalmfilet met kreeftensaus

groentepuree
rijstpap

ma. 21/09/2020
kipfilet

worteltjes met ui - gekookete aardappelen
café liegois ma. 21/09/2020

kipfilet

worteltjes met ui - gekookete aardappelen
café liegois

di. 22/09/2020 menu van de dag karamelpudding di. 22/09/2020 menu van de dag karamelpudding

do. 24/09/2020
rundsbrochette met currysaus

wokgroenten - rijst
rijstpap do. 24/09/2020

rundsbrochette met currysaus

wokgroenten - rijst
rijstpap

vr. 25/09/2020
tongrolletjes met tuinkruidensaus

aardappelpuree met waterkers
aardbeienpudding vr. 25/09/2020

tongrolletjes met tuinkruidensaus

aardappelpuree met waterkers
aardbeienpudding

ma. 28/09/2020
blinde vink

boterboontjes met ui - gekookte aardappelen
platte kaas met fruit ma. 28/09/2020

blinde vink

boterboontjes met ui - gekookte aardappelen
platte kaas met fruit

di. 29/09/2020 menu van de dag chocoladepudding di. 29/09/2020 menu van de dag chocoladepudding

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

Menu van 7 september t.e.m. 29 september 2020Menu van 7 september t.e.m. 29 september 2020

Aankruisen

a.u.b.
Datum Hoofdgerecht Dessert Datum

Aankruisen

a.u.b.
Hoofdgerecht Dessert


