
Hoofdlocatie Baby Menu februari 2016

Naam: ..................................................................... Klas: .............. Aantal dagen dat men blijft eten: ..............

maandag 01.02.16 dinsdag 02.02.16 woensdag 03.02.16 donderdag 04.02.16 vrijdag 05.02.16

Baby:Wortelsoep - Mix
kalkoen broccoli

aardappel

Baby:Knolseldersoep -
Mix vis courgette

aardappel

Baby:Tomaatpompoen
soep - Mix kalfs rode

biet & appel ebly

Baby:Pastinaaksoep -
Mix vis groentemix

aardappel

Baby:Preisoep - Mix
runds knolselder

aardappel

maandag 08.02.16 dinsdag 09.02.16 woensdag 10.02.16 donderdag 11.02.16 vrijdag 12.02.16

Baby:Groentensoep -
Mix kip raap aardappel

Baby:Tomaten
groentensoep - Mix

runds venkel & wortel
aardappel

Baby:Broccolisoep -
Mix vis pompoen rijst

Baby:Seldersoep - Mix
kalfs

prinsessenboontjes
aardappel

Baby:Bloemkoolsoep -
Mix kalkoen andijvie

aardappel

maandag 15.02.16 dinsdag 16.02.16 woensdag 17.02.16 donderdag 18.02.16 vrijdag 19.02.16

Baby:Pastinaaksoep -
Mix kalfs rode biet

aardappel

Baby:Tomaten
groentensoep - Mix
zalm prei aardappel

Baby:Knolseldersoep -
Mix kalkoen

broccolimix aardappel

Baby:Seldersoep - Mix
runds pompoen rijst

Baby:Groentensoep -
Mix vis wortel

aardappel

donderdag 25.02.16 vrijdag 26.02.16maandag 22.02.16 dinsdag 23.02.16 woensdag 24.02.16

Baby:Preisoep - Mix
lams brunoise

aardappel

Baby:Bloemkoolsoep -
Mix kalkoen snijbonen

aardappel

Baby:Broccolisoep -
Mix runds courgette

ebly

Baby:Wortelsoep - Mix
kip bloemkool

aardappel

Baby:Tomaatpompoen
soep - Mix vis

aubergine aardappel

maandag 29.02.16 dinsdag 01.03.16 woensdag 02.03.16 donderdag 03.03.16 vrijdag 04.03.16

Baby:Tomaatpompoen
soep - Mix vis

pastinaak aardappel



Hoofdlocatie Peuters Menu februari 2016

Naam: ..................................................................... Klas: .............. Aantal dagen dat men blijft eten: ..............

maandag 01.02.16 dinsdag 02.02.16 woensdag 03.02.16 donderdag 04.02.16 vrijdag 05.02.16

Peuter:Wortelsoep -
Kaassaus met ham en
broccoli - Elleboogjes

Peuter:Knolseldersoep
- Schartong - Vissaus -

Stamppot van
courgette

Peuter:Tomaatpompoe
nsoep - Kalfslapje -
Vleesjus - Wortelen
gestoofd - Natuur

aardappelen

Peuter:Pastinaaksoep -
Brugse viswaterzooi

met brunoisegroenten -
Natuur aardappelen

Peuter:Preisoep -
Rundshamburger -

Vleesjus - Stamppot op
z'n Brussels

maandag 08.02.16 dinsdag 09.02.16 woensdag 10.02.16 donderdag 11.02.16 vrijdag 12.02.16

Peuter:Groentensoep -
Kippenballetjes -

Vleesjus - Boontjes in
tomaat - Rijst

Peuter:Tomaten
groentensoep -

Rundshamburger -
Vleesjus - Witte kool in

bechamel - Natuur
aardappelen

Peuter:Broccolisoep -
Kabeljauw - Vissaus -

Stamppot van
pompoen

Peuter veg.:Seldersoep
- Vegetarische vol au
vent met groenten -

Couscous

Peuter:Bloemkoolsoep
- Kalkoenlapje -

Vleesjus - Stamppot
van andijvie

maandag 15.02.16 dinsdag 16.02.16 woensdag 17.02.16 donderdag 18.02.16 vrijdag 19.02.16

Peuter:Pastinaaksoep -
Kalfslapje - Vleesjus -
Rode biet met appel -
Natuur aardappelen

Peuter:Tomaten
groentensoep -

Kalkoenlapje - Vleesjus
- Stamppot van savooi

Peuter:Knolseldersoep
- Zalm - Prei in

bechamel - Natuur
aardappelen

Peuter:Seldersoep -
Stoofpotje van kip met

courgetten en
pastinaak - Rijst

Peuter:Groentensoep -
Schartong - Vissaus -
Stamppot van wortel

donderdag 25.02.16 vrijdag 26.02.16maandag 22.02.16 dinsdag 23.02.16 woensdag 24.02.16

Peuter veg.:Preisoep -
Groenteburger -

Vegetarische saus -
Rode kool met appel -
Natuur aardappelen

Peuter:Bloemkoolsoep
- Kalkoenlapje -

Vleesjus - Snijbonen
met ui - Natuur
aardappelen

Peuter:Broccolisoep -
Lamsreepjes in

ratatouille - Ebly -

Peuter:Wortelsoep -
Kippenworst - Vleesjus

- Bloemkool in
Bechamel - Natuur

aardappelen

Peuter:Tomaatpompoe
nsoep - Vispannetje

met brunoisegroenten -
Stamppot van

tuinkruiden

maandag 29.02.16 dinsdag 01.03.16 woensdag 02.03.16 donderdag 03.03.16 vrijdag 04.03.16

Peuter:Tomaatpompoe
nsoep - Schartong -

Pastinaak in bechamel
- Natuur aardappelen


	Hoofdlocatie

