
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Weekmenu | Week 22, 23, 24 & 25 
 
Maandag 30 mei 
Regulier: Koolvisfilet met wortelen en aardappelpuree 
Vegetarisch: Cheeseburger met wortelen jus en aardappelpuree 
 
Dinsdag 31 mei 
Regulier: Kipstoofpot met linzen met zilvervliesrijst en groenten 
Vegetarisch: Vegetarische kip jambalaya met zilvervliesrijst en groenten 
 
Woensdag 1 juni 
Regulier: Kipgehaktbal met jus en stamppot zoete aardappel paprika 
Vegetarisch: Balletjes met jus en  stamppot zoete aardappel paprika 
 
Donderdag 2 juni 
Regulier: Spaghetti bolognese volkoren  
Vegetarisch: Spaghetti bolognese volkoren 
 
Vrijdag 3 juni 
Regulier: Sucadelap rode kool met appel en aardappelen 
Vegetarisch: Gehakbal rode kool met appel en aardappelen  
 
Maandag 6 juni 
2e Pinksterdag: alle locaties van De Kinderhaven zijn gesloten.  
 
Dinsdag 7 juni 
Regulier: Mac en cheese met pompoen en spinazie 
Vegetarisch: Macaroni bolognese volkoren 
 
Woensdag 8 juni 
Regulier: Kipdijfilet met spinazie a la crème jus en aardappelpuree 
Vegetarisch: Omelet met spinazie a la crème jus en aardappelpuree 
 
Donderdag 9 juni 
Regulier: Runderlap met jus en stamppot wortel  
Vegetarisch: Balletjes met jus en stamppot wortel 
 
Vrijdag 10 juni 
Regulier: Viscurry met zilvervliesrijst en groeten  
Vegetarisch: Vegetarische kip madras met zilvervliesrijst en groenten 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 13 juni 
Regulier: Tonijn groentesaus met penne en groenten 
Vegetarisch: Bolognese met penne en groenten 
 
Dinsdag 14 juni 
Regulier: Kalfsballetjes met jus en stamppot paksoi met perzik 
Vegetarisch: Balletjes met jus en stamppot paksoi met perzik 
 
Woensdag 15 juni 
Regulier: Visburger met snijbonen jus en aardappelen  
Vegetarisch: Gehaktbal met snijbonen jus en aardappelen  
 
Donderdag 16 juni 
Regulier: Pompoen risotto met kip 
Vegetarisch: Vegetarische kip jambalaya met zilvervliesrijst en groenten 
 
Vrijdag 17 juni 
Regulier: Runderburger met wortelen jus en aardappelpuree  
Vegetarisch: Cheeseburger met wortelen jus en aardappelpuree 
 
Maandag 20 juni 
Regulier: Runderlap met sperziebonen jus en aardappelen 
Vegetarisch: Omelet met sperziebonen jus en aardappelen  
 
Dinsdag 21 juni  
Regulier: Spaghetti bolognese volkoren 
Vegetarisch: Spaghetti bolognese volkoren 
 
Woensdag 22 juni  
Regulier: kip in zoetzure saus met nasi goreng 
Vegetarisch: Foe yong hai met nasi goreng 
 
Donderdag 23 juni  
Regulier: Koolvisfilet gepocheerd met doperwten/wortelen jus en aardappelpuree 
Vegetarisch: Bonenburger met doperwten/wortelen jus en aardappelpuree 
 
Vrijdag 24 juni  
Regulier: Kipschnitzel met jus en stamppot zoete aardappel spinazie 
Vegetarisch: Hamburger met jus en stamppot zoete aardappel spinazie 
 


