MA 05/11/18

DIN 06/11/18

DON 08/11/18

VRIJ 09/11/18

Tomatensoep met balletjes

Broccolisoep

Soep met brokjes

Champignonsoep

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Krokante visfiguurtjes met
tartaarsaus en broccolipuree

Joepie de poepie
Joppie-kippenburger met lekkere
gestoofde worteltjes en patatjes

Stoofvlees met echte Belgische
frietjes, kropsla en
kwamkwammers…

Macaroni met hesp en kaassaus

Uitdrukking van de week: het is komkommertijd
Een periode waarin er weinig nieuws te melden is omdat
velen op vakantie zijn (bvb. in de zomer; minder politiek,
sport,…)

MA 12/11/18

DIN 13/11/18

DON 15/11/18

VRIJ 16/11/18

Kervelsoep

Groentesoep

Tomatensoep met stukjes
en pastasliertjes

Soep van groene kometen en
ham

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Kippenstoofvlees met lekkere
tomatensaus, groentjes en rijst

Worst met appelmoes en
patatjes

Pitavlees met krokante frietjes,
witte kool en looksaus

Mamma mia…
Spaghetti bolognaise

Tip van de week: middel tegen lookadem
Wanneer je een lookgeur in je adem wil tegengaan kan je
ofwel een appel eten na de maaltijd, ofwel een glas
(volle) melk drinken. Bij de appel zijn het de zuren die de
lookgeur afbreken, bij de melk is het het melkvet dat de
truc doet.

MA 19/11/18

DIN 20/11/18

DON 22/11/18

VRIJ 23/11/18

Pompoensoep

Daar is die weer: paprikasoep
met balletjes

Groentesoep met stukjes

Champignonsoep

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Lekker gerechtje van kip met
groentjes en puree

Sombrero’s hamburger met
patatjes en boontjes met spek en
tomaat

Gebraad met lekker sausje,
warme perzik en kroketjes

Vegetarische tomatensaus met
groentjes en penne

Mopje van de week:
Er loopt een man in de woestijn op zoek naar water. Komt hij een
kraam tegen met sombrero’s en vraagt: "Mag ik wat water?"
"Ik heb hier geen water" zegt de verkoper. Dan loopt de man
verder en ziet nog een kraam met sombrero's. "Kan ik hier water
krijgen?" Maar ook hier zegt de verkoper “neen sorry”. Even later
komt hij bij een café. "Mag ik alsjeblieft wat water hebben?"
vraagt de man. Zegt de barman: "Neen dat gaat niet want je mag
hier alleen binnen met een sombrero op je hoofd."

MA 26/11/18

DIN 27/11/18

DON 29/11/18

VRIJ 30/11/18

Uiensoep met broodkorstjes

Kervelsoep

Brokjessoep

Tommmmatensoep

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Goulash met rijst

Kalkoenschnitzel met
schorseneren in witte saus en
patatjes

Lekkere vol-au-vent met frietjes
en kropsla

Spaghetti carbonara

Weetje van de week:
De film ‘Chicken Run’ is volledig gemaakt rondom 1 groot levensmotto:
geef nooit op!
Dit is uiteraard voor iedereen van toepassing ☺.

