MA 03/09/18

DIN 04/09/18

DON 06/09/18

VRIJ 07/09/18

Tomatensoep met heerlijke
balletjes

Courgettesoep

Heldere soep met groenteblokjes

Champignonsoep









Kipfilet met worteltjes,
champignonsaus en schatjes van
kroketjes

Worst met lekker zoete
appelmoes en patatjes

Klassiek stoofvlees met
Belgische frietjes en kropsla

Spaghetti Bolognaise met
gemalen kaas

Mopje van de week:
Jantje komt na zijn eerste schooldag enthousiast thuis
en roept trots: “Mama, ik heb vandaag mijn eerste
woordjes geschreven!”. Mama luistert belangstellend en
vraagt: “En wat heb je dan leren schrijven?”. Jantje
haalt zijn schouders op en zegt: “Geen idee, morgen
leren we pas lezen!”

MA 10/09/18

DIN 11/09/18

DON 13/09/18

VRIJ 14/09/18

Wortelsoep

Popeye zijn krachtsoep

Bloemkoolsoep

Uiensoep met krokante
broodkorstjes









Kippenballetjes met
tomatensaus en rijst bevriend
met groenteblokjes

Boomstammetje met worteltjes
& groene kometen met patatjes

Vleesbrood met krokante
frietjes, kropsla en verlegen
tomaten

Macaroni met ham en kaassaus

Tip van de week: spinazie tegen vermoeidheid
Popeye eet niet voor niets veel spinazie… het is een
echte krachtpatser. Voel je jezelf wat moe en futloos?
Eet dan spinazie! De bladgroente bevat veel foliumzuur
en ijzer. Deze voedingsstoffen helpen bij het vervoeren
en vrijmaken van energie in je lichaam.

MA 17/09/18

DIN 18/09/18

DON 20/09/18

VRIJ 21/09/18

Preisoep

Heldere tomatensoep met
groenteblokjes en pastasliertjes

Seldersoep

Kervelsoep









Vol-au-vent met puree

Hamburger met rode kool en
patatjes

Varkensgebraad met warme
perzik en kroko-ketjes

Gyros met krollekes-pasta

Uitspraak van de week:
“Het ei wil wijzer zijn dan de kip”.
Betekenis:
Het kind denkt het soms beter te weten dan de
ouders of leraars.

MA 24/09/18

DIN 25/09/18

DON 27/09/18

VRIJ 28/09/18

Champignonsoep

Waterkerssoep

Heldere soep met groenteblokjes

Balletjessoep met
tomaat-paprikasmaak









Fish sticks in leuke vormpjes
met tartaarsaus, geraspte
worteltjes en puree

Kippenbrochette met Remy’s
ratatouille en patatjes

Goulash met frietjes en
knapperige ijsbergsla

Spaghetti Carbonara

Leuk weetje van de week:
Voor de film Ratatouille hebben ze voor de scene waarbij de chef-kok nat
is, iemand die het pak van een chef-kok droeg in het zwembad gegooid. Zo
konden ze goed zien welke delen er vast plakten aan het lichaam en door
welke delen je heen kon kijken.

