
juli 2021 

mon di wo do vr za zo 

28 29 30 1 2 3 4 

   pasta 

ovenschotel  
zalm met puree 

kalkoenstoofpot 

met gratin, 

boontjes, wortel 

vol au vent met 

puree 

5 6 7 8 9 10 11 

varkensgebraad 

met rode kool en 

aardappel 

chipolata met 

appelmoes en 

aardappel 

kalkoengebraad 

met gratin en 

wortel 

pasta met 

italiaanse balletjes 

tongrolletjes met 

broccolipuree 

kip hamkaas met 

aardappel en 

erwtjes 

rijst met kip in 

curry 

12 13 14 15 16 17 18 

stoofvlees met 

aardappel en 

boontjes 

balletjes met 

puree 

koude schotel 

met vlees 

kippenbil met 

aardappel en perzik 

zalm met puree 

en fijnge groentjes 

hamburger met 

bloemkool en 

krieltjes  

beenham met 

archiducsaus en 

gratin 

19 20 21 22 23 24 25 

vol au vent met 

puree 

brochette met 

krieltjes en broccoli 

ajuinbroodje met 

rosties en boontjes 

wienerschnitzel 

met erwtjes en 

worteltjes 

visburger puree 
stoofvlees met 

aardappel 

kippenballetjes 

archiduc 

26 27 28 29 30 31 1 

kalfsburger met 

seizoensgroenten 

chipolata met 

erwtjes, wortel en 

aardappel 

witloof in hesp 

rolletjes 

koude schotel 

vlees 

oostends 

visserspotje 

orloff gebraad 

champignonsaus 
 

 

 



augustus 2021 
mon di wo do vr za zo 

26 27 28 29 30 31 1 

      
cordon blue met 

broccoli en 

bloemkool 

2 3 4 5 6 7 8 

rundstong met 

puree 

koude schotel 

vlees 

kalfsblanquette met 

puree 

rundsburger met 

aardappel 

kabeljauw met 

puree 

kippenworst 

appelmoes puree 

kalkoen filet met 

gratin 

9 10 11 12 13 14 15 

kalfs stoofpotje + 

aardappel en 

groenten 

vol au vent puree  
kaasburger rode 

kool en aardappel 

 kippenbroodje 

erwtjes en wortel  

zalmfilet met 

puree en prei 

stoofvlees met 

aardappel en 

appelmoes 

varkensgebraad 

met gratin en 

broccoli en 

boontjes 

16 17 18 19 20 21 22 

zomerhutsepot 
natuurburger met 

erwtjes en rosties 

kipfilet met 

aardappel en 

provencale 

groentjes 

spaghetti 

bolognaise 
visserspotje 

kalkoengebraad 

met worteltjes en 

gratin 

boomstammetje 

met rode kool en 

boontjes  

23 24 25 26 27 28 29 

vol au vent met 

puree 

schnitzel met 

aardappel en 

spruitjes 

ovenschotel met 

broccoli 

koude schotel 

met vlees 
tagliatelle scampi 

varkenshaasje 

gratin en witloof 

balletjes met 

puree 

30 31 1 2 3 4 5 

kipfilet pepersaus 

met krieltjes en 

bloemkool 

gyros met rijst       

 


