
MENU SEPTEMBER 2019 
 
Voornaam + Naam:……………………………….            Huidige klas: ……… 

 

NIEUW: Vanaf nu kan u zich inschrijven voor een volledig schooljaar soep / warme maaltijden  

(= kinderen die elke dag soep/maaltijden nemen) 

Kruis hieronder aan of u dit wenst. U krijgt dan elke maand het maandmenu mee naar huis maar uw 

kind is automatisch ingeschreven. 

0 ik wens mijn kind in te schrijven gedurende het hele schooljaar 2019-2020 voor soep 

0 ik wens mijn kind in te schrijven gedurende het hele schooljaar 2019-2020 voor maaltijden 

 

Ten laatste op woensdag 19/06/19  af te geven aan de juf/meester en nadien krijgt u de factuur mee naar huis. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Dag Datum Soep  Soep 
Maaltijd

 
Dessert 

 Dag Datum Soep  Soep 
Maaltijd

 
Dessert 

ma 02.09    ma 16.09   

di 03.09    di 17.09   

do 05.09    do 19.09   

vrij 06.09    vrij 20.09   

Ma 09.09    Ma 23.09   

di 10.09    di 24.09   

do 12.09    do 26.09   

vrij 13.09    vrij 27.09   

     ma 30.09   

  

 Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag  
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Week van 

2.09 – 06.09 

tomatengroentesoep 
vol au vent  
mayonaise 

frieten 

koekje 

wortelsoep 
vegetarische lasagne 

koekje 

brunoisesoep 
vegetarische balletjes 

tomatensaus en 
paprika  

aardappelpuree 
melkproduct 

 

bloemkoolsoep 
gevogelte braadworst  

vleesjus 
erwten en wortelen 
natuuraardappelen 

fruit 

Week van 

09.09 – 13.09 

groentesoep 
Gentse waterzooi 

natuuraardappelen 
fruit 

tomatensoep 
gevogelte chipolata  

bloemkool in 
mornaysaus  

gebakken aardappelen 

koekje 

champignonsoep 
spaghetti bolognaise 

met kippengehakt 
gemalen kaas 
melkproduct 

courgettesoep 
gepaneerde visfilet 

tartaar 

puree van peterseliewortel  

fruit 

Week van 

16.09 – 20.09 

spinaziesoep 

boomstammetje 
vleesjus 

gestoofde boontjes 
natuuraardappelen 

fruit 

minestrone 
kipfilet 

currysaus met ananas 
rijst met maïs 

koekje 

kervelsoep 
vegetarisch stoofvlees 

rauwkost 
frieten 

melkproduct 

bloemkoolsoep 
schartongrol 

Mediteraanse saus 
elleboogjes 

fruit 

Week van 

23.09 – 27.09 

waterkerssoep 

kalkoen cordon bleu 
vleesjus 

wortelpuree 
fruit 

seldersoep 
macaroni met kaassaus 

ham en broccoli 
koekje 

juliennesoep 
blanket van kalkoen 

fijne groentjes 
frieten 

melkproduct 

tomatensoep 
witte pens 
vleesjus 

appelmoes 
natuuraardappelen 

fruit 

Week van 

30.09 – 04.10 

broccolisoep 
balletjes in tomatensaus 

rijst met groentjes 
fruit 
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X SOEP € 0,5 ……..€ 

……

……

….. 

X MAALTIJD KLEUTER € 4,20 ……..€ 

……

……

….. 

X MAALTIJD LAGER  € 4,70 

 

 

……..€ 

 TOTAAL ……..€ 

Handtekening ouder of voogd 


