
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Weekmenu | Week 1 & 2 
 
 
Maandag 3 januari  
Regulier: Kipgehaktbal met jus en een stamppot broccoli 
Vegetarisch: Omelet met een stamppot broccoli 
 
Dinsdag 4 januari 
Regulier: Koolvisfilet gepocheerd met snijbonen en aardappelpuree 
Vegetarisch: Balletjes met snijbonen en aardappelpuree 
 
Woensdag 5 januari  
Regulier: Spaghetti bolognese  volkoren 
Vegetarisch: Spaghetti bolognese volkoren  
 
Donderdag 6 januari 
Regulier: Kip sinaasappel met zilvervliesrijst en groenten 
Vegetarisch: Vegetarische kip madras met zilvervliesrijst en groenten 
 
Vrijdag 7 januari  
Regulier: Sukadelap (r) met rode kool met appel en aardappel  
Vegetarisch: Vegetarische hamburger met rode kool met appel en aardappel  
 
Maandag 10 januari 
Regulier: Visburger met sperziebonen en aardappel  
Vegetarisch: Bonenburger met sperziebonen en aardappel  
 
Dinsdag 11 januari 
Regulier: Pompoen risotto met kip  
Vegetarisch: Vegetarische kip jambalaya met zilvervliesrijst en groenten 
 
Woensdag 12 januari 
Regulier: Kalkoenstooflap met bloemkool en aardappelpuree 
Vegetarisch: Italiaanse champignonburger met bloemkool en aardappelpuree 
 
Donderdag 13 januari 
Regulier: Runderburger met stamppot rode bieten 
Vegetarisch: Cheeseburger met stamppot rode bieten 
 
Vrijdag 14 januari 
Regulier: Mac en cheese  
Vegetarisch: Macaroni bolognese volkoren (vega) 

  



 

 

 
 
 
 

 
Weekmenu | Week 3 & 4 
 
Maandag 17 januari 
Regulier: Goulash met zilvervliesrijst en groenten 
Vegetarisch:  Vegetarische kip madras met zilvervliesrijst en groenten 
 
Dinsdag 18 januari 
Regulier: Tonijn groentesaus met penne en groenten 
Vegetarisch: Bolognesesaus vega met penne en groenten 
 
Woensdag 19 januari 
Regulier: Kip in zoetzure saus met bami goreng  
Vegetarisch: Foe yong hai met bami goreng 
 
Donderdag 20 januari 
Regulier: Kipgehaktbal met broccoli en aardappelen  
Vegetarisch: Vega balletjes met broccoli en aardappelen  
 
Vrijdag 21 januari 
Regulier: Koolvisfilet gepocheerd met jus en stamppot wortel 
Vegetarisch: Gehaktbal met jus en stamppot wortel 
 
Maandag 24 januari 
Regulier: Spaghetti bolognese  volkoren 
Vegetarisch: Spaghetti bolognese volkoren vega 
 
Dinsdag 25 januari 
Regulier: Omelet met spinazie a la crème en aardappel  
Vegetarisch: Cheeseburger met spinazie a la crème en aardappel  
 
Woensdag 26 januari 
Regulier: Kipdijfilet met stamppot zoete aardappel paprika  
Vegetarisch: Gehaktbal met stamppot zoete aardappel paprika  
 
Donderdag 27 januari 
Regulier: Viscurry met zilvervliesrijst en groenten 
Vegetarisch: Vegetarische kip  jambalaya met zilvervliesrijst en groenten 
 
Vrijdag 28 januari 
Regulier: Runderburger met sperziebonen en aardappelpuree 
Vegetarisch: Italiaanse champignonburger met sperziebonen en aardappelpuree 

 


