MA 31/5/21

DIN 1/6/21

DON 3/6/21

VRIJ 4/6/21

Courgettesoep

Currysoep

Bouillonsoep

Tomatensoep met balletjes

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Kippenbovenbout
Currysaus

Blanquette
Patatjes

Sombrero-hamburger
Getomateerde bearnaisesaus

Krollekespasta
Tomatensaus met kakelende
spekjes en kerstomaatjes

Warme ananasschijfjes
Rijst

Sla en komkommervriendjes
Knapperige frietjes

Raadseltje van de week:
Hoe noem je een Mexicaan zonder auto?

Antwoord: Car-loos

MA 7/6/21

DIN 8/6/21

DON 10/6/21

VRIJ 11/6/21

Uiensoep met korstjes

Wortelsoep

Champignonsoep

Groentesoep

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Kippenblokjes in heerlijk
romige tomatensaus
Wortelpuree

W-orst

Pitavlees

Macaroni met asperges in
kaassaus

A-ppelmoes
P-atatjes

Looksaus
Koolsliertjes
Frietjes

Weetjes over asperges:
1.
2.
3.
4.

Asperges zijn goed voor de nieren en vochtafdrijvend.
Asperges bevatten weinig calorieën en zijn rijk aan mineralen en vitamine B.
Groene asperges bevatten de meeste vitaminen.
Om te weten of asperges vers zijn: de kop en onderkant moeten stevig zijn en
als je 2 asperges langs elkaar wrijft moeten ze licht piepen.
5. Er bestaan mannelijke en vrouwelijke asperges, waarbij de mannelijke het meest
gebruikt worden omdat ze de grootste hoeveelheid opbrengen.

MA 14/6/21

DIN 15/6/21

DON 17/6/21

VRIJ 18/6/21

Preisoep

Paprikasoep met balletjes

Venkelsoep

Kippensoep

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Heerlijke vleesreepjes in
zoetzure saus

Kaasburger

Goulash

Bloemkool in witte saus

IJskoude sla

Napolitaanse pasta met
gehaktballetjes

Rijst

Patatjes

Frietjes
Mopje van de week:
Twee agenten staan op een kruispunt. Zegt de ene
agent tegen de andere: “Ga eens kijken of het
zwaailicht nog brandt!”
De andere agent gaat kijken en roept: “nu wel, nu
niet, nu wel, nu niet…”

MA 21/6/21

DIN 22/6/21

DON 24/6/21

VRIJ 25/6/21

Aspergesoep

Slasoep

Tomatensoep

Bouillonsoep met
pastasliertjes

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Fish fingers

Kipfilet

Gebraad

Wat eten we vandaag???

Tartaarsaus
IJzersterke puree

Gestoofde wortelvriendjes
Patatjes

Koude perzik
Aardappelknikkers

SPAAAAGHETTIIII !!!

Luistertip
Iedereen kent het spaghettilied van Samson en Gert,
maar zoek ook zeker eens het spaghettilied op van
Sesamstraat of Benny Neyman ☺.

MA 28/6/21

DIN 29/6/21

Groentesoep

Tomatensoep

☺☺☺

☺☺☺

Zweedse balletjes
Groenterijst

Kakelverse chipolata
Broccolipuree

Woordje van dank:
Ik wil graag alle ouders, personeelsleden en
leerlingen bedanken voor het vertrouwen in
onze catering om jullie dagelijks te voorzien
van warme maaltijden!
Geniet van de welverdiende zomervakantie en
in september staan wij met plezier terug voor
jullie paraat ☺!

