
 

 

 

Menu juli 2019 
datum soep gewone voeding babyvoeding gemixt vieruurtje 

1/07/2019 Bloemkool Biefstuk, andijvie, natuuraardappelen Rundsvlees, andijvie, natuuraardappelen cornflakes 

2/07/2019 Prei Vis, , natuuraardappelen Vis, bloemkool, natuuraardappelen plakje kaas 

3/07/2019 Tomaat Kippenstoofvlees, sla, natuuraardappelen Kip, sla, natuuraardappelen speculoos 

4/07/2019 Spinazie Ardeens gebraad, princessenbonen, natuuraardappelen Americain, broccoli, natuuraardappelen groentenspread wortel 

5/07/2019 Broccoli Vis, tomaten, puree Vis, tomaten, natuuraardappelen rijstpap 

  

8/07/2019 Bloemkool Kip, currysaus, wortelen, rijst Kip, appelmoes, natuuraardappelen Philadelphia 

9/07/2019 Knolselder Vis, koolrabi, natuuraardappelen Vis, wortels, natuuraardappelen bloemkoolspread 

10/07/2019 Komkommer spaghetti bolognese met gehakt. Kip, tomaat, natuuraardappelen smeerkaas 

11/07/2019 Prei Kalfslapje, andijvie, natuuraardappelen Kalfsvlees, andijvie, natuuraardappelen havermoutpapje 

12/07/2019 Kervel Vis, venkel, purée Vis, venkel, natuuraardappelen choco 

  

15/07/2019 komkommer Varkenslapje, princessenbonen, natuuraardappelen Americain, worteltjes, natuuraardappelen smeerpaté 

16/07/2019 Prei Vis, venkel, natuuraardappelen Vis, chinese kool, natuuraardappelen plakje vlees: kalkoen 

17/07/2019 Spinazie Kip, tomaat, frieten Kip, tomaat, natuuraardappelen confituur 

18/07/2019 Tomaat Hesp, broccoli, macaroni, bloemkoolsaus Americain, broccoli, natuuraardappelen rodebietenspread 

19/07/2019 Courgette Vis, chinese kool, natuuraardappelen Vis, venkel, natuuraardappelen cornflakes 

  

22/07/2019 Groenten Kalfslapje, gestoofde bloemkool, natuuraardappelen Kalf, bloemkool, natuuraardappelen plakje kaas 

23/07/2019 Wortelen Vis, sla en tomaat, natuuraardappelen Vis, tomaat, natuuraardappelen speculoos 

24/07/2019 Bloemkool Eitje, spinaziepuree Eitje, spinazie, natuuraardappelen rodebietspread 

25/07/2019 Prei Hamburger, appelmoes, natuuraardapelen Rundsvlees, appelmoes, natuuraardappelen rijstpap 

26/07/2019 Tomaat Vis, vissaus, venkel, natuuraardappelen Vis, venkel, natuuraardappelen Philadelphia 

  

29/07/2019 komkommer Gehaktballetjes, tomatensaus, witte bonen, rijst Américain, sla, natuuraardappelen wortels 

30/07/2019 selder Vis, gestoofde prei, natuuraardappelen Vis, selder, natuuraardappelen smeerkaas 

31/07/2019 Groenten kipgyros verrijkt met groenten, purée Rundsvlees, tomaten, natuuraardappelen havermoutpapje 

De menu in de inkom van de kinderopvang is steeds up to date! 



 

Menu augustus 2019 
datum soep gewone voeding babyvoeding gemixt vieruurtje 

1/08/2019 Wortelen Kalkoenborst, gestoofde courgette, natuuraardappelen Kip, courgette, natuuraardappelen choco 

2/08/2019 Broccoli Vis, zoete aardappelpuree Vis, zoete aardappelen confituur 

  

5/08/2019 Tomaat Spaghetti met kippengehakt Kip, venkel, natuuraardappelen plakje vlees 

6/08/2019 Prei Vis, prei in witte saus, natuuraardappelen Vis, wortelen, natuuraardappelen confituur 

7/08/2019 Bloemkool Ommelet, spinazie, puree Eitje, spinazie, natuuraardappelen smeerpaté 

8/08/2019 Spinazie Gevulde tomaat met kalfsgehakt, ebly Kalf, tomaat, natuuraardappelen cornflakes 

9/08/2019 Courgette Vis, vissaus, broccoli, natuuraardappelen Vis, broccoli, natuuraardappelen plakje kaas 

  

12/08/2019 Groenten Kalfsburger, tomaat, courgette, rijst Kalf, courgette, natuuraardappelen speculoos 

13/08/2019 Wortelen Vis, koolrabi, kaassaus, natuuraardappelen Vis, venkel, natuuraardappelen groentenspread 

14/08/2019 Bloemkool kip, witloofsalade, frieten Kip, witloof, natuuraardappelen rijstpap 

15/08/2019   Kinderopvang gesloten; OLV Hemelvaart     

16/08/2019   Kinderopvang gesloten; brugdag     

  

19/08/2019 Tomaat Kip, appelmoes, natuuraardappelen Kip, appelmoes, natuuraardappelen smeerkaas 

20/08/2019 Spinazie Vis, wortelpuree Vis, wortels, natuuraardappelen havermoutpapje 

21/08/2019 Kervel Hesp, broccoli, noedels, kaassaus Rundsvlees, broccoli, natuuraardappelen choco 

22/08/2019 Wortelen Kalfslapje, gestoofde prei, natuuraardappelen Kalfsvlees, knolselder, natuuraardappelen groentenspread 

23/08/2019 Courgette Vis, andijvie, purée Vis, andijvie, natuuraardappelen plakje vlees 

  

26/08/2019 Bloemkool Omelet, spinaziepuree Ei, spinazie, natuuraardappelen confituur 

27/08/2019 Komkommer Vis, sla en tomaat, natuuraardappelen Vis, tomaat, natuuraardappelen smeerpaté 

28/08/2019 Prei Rundsgehaktballetjes, tomatensaus, witte bonen, natuuraardappelen Rundsvlees, pompoen, natuuraardappelen cornflakes 

29/08/2019 Spinazie Kippenstoofvlees, worteltjes, rijst Kip, wortels, natuuraardappelen plakje kaas 

30/08/2019 Tomaat Vis, gestoofde bloemkool, natuuraardappelen Vis, bloemkool, natuuraardappelen speculoos 

De menu in de inkom van de kinderopvang is steeds up to date! 


