MA 04/11/19

DIN 05/11/19

DON 07/11/19

VRIJ 08/11/19

Champignonsoep

Preisoep

Groentesoep met stukjes

!YES! tomatensoep
met balletjes









Fish sticks in zeefiguurtjes met
geraspte worteltjes, puree en
tartaar

Kipfilet met superlekkere
groentjes en patatjes

Stoofvlees met frietjes en sla

Macaroni met ham en kaas

Weetjes over de kip:


Kippen worden aangetrokken door rode kleuren.



De kip kan haar kop in alle richtingen draaien. Dat
komt door de 14 wervels in haar nek.




Een kip heeft twee magen.
Kippen hebben geen tanden. Ze vermalen hun
voedsel met behulp van kleine steentjes in de
spiermaag, één van de twee kippenmagen.

DIN 12/11/19

DON 14/11/19

VRIJ 15/11/19

Tomaat-groentesoep

Pompoensoep
met korstjes

Courgettesoep







Vegetarisch stoofpotjes met rijst

Vol-eke-vent met frietjes, sla en
komkommer

Spaghetti bolognaise

In België is wapenstilstand een nationale feestdag. Sinds 1922 wordt
ieder jaar op deze dag de wapenstilstand ceremonie gehouden aan het
Graf van de onbekende soldaat, in aanwezigheid van onze koning. Eerst
gedenken ze de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog, maar daarna
ook die van de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de
wereld.
Het symbool voor de herdenking is de klaproos. Klaprozen bloeien als
andere planten dood zijn. Op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog
bloeiden deze planten uitbundig in Vlaanderen

MA 18/11/19

DIN 19/11/19

DON 21/11/19

VRIJ 22/11/19

BOEMkoolsoep

Kervelsoep

Champignonsoep

Paprikasoep
met ballekes









Kippenballetjes met Luikse saus
en puree bevriend met groentjes

Worst met appelmoes en
patatjes

Gebraad met stroganoffsaus,
ijsbergsla en knikkers gemaakt
van kroketjes

Krollekespasta met
carbonarasaus

Mopje van de week:
Twee vrienden zitten op een bankje. De ene begint een appel te schillen en
in stukjes te snijden. Vervolgens pakt hij een klein doosje waarin hij de pitjes
van de appel zorgvuldig in stopt. Vol verbazing kijkt de andere toe hoe hij elk
pitje netjes afveegt en in het doosje doet. Nieuwsgierig vraagt hij: “waarom
bewaar je die pitjes van die appel?” "Die eet ik straks op" zegt de andere.
“Opeten....waarom dan?” klinkt het vol verbazing. "Die pitjes zijn
hersenvoer, je wordt er slimmer van” klinkt het antwoord.
“Moh, dat wist ik niet.. maar kan ik die pitjes niet van je kopen dan?” "Voor
5 euro mag je ze hebben" zegt de vriend. En zo koopt de andere de pitjes en
begint ze met een vies gezicht op te eten. Terwijl hij het laatste pitje inslikt
zegt hij ineens: "Ik ben echt dom he, voor die 5 euro had ik volop appels
kunnen kopen om daar veel meer pitjes van te eten!"
“Zie je wel dat het werkt, je wordt al slimmer…”

MA 25/11/19

DIN 26/11/19

DON 28/11/19

VRIJ 29/11/19

Preisoep

Tomatensoep

Seldersoep

Brokjessoep
met pastasliertjes









Kipnuggets met currysaus en
rijst

Kaasburger met worteltjes &
groene kometen en patatjes

Goulash met frietjes, kropsla en
tomaat

Vegetarische spaghetti met
roomsausje

Raadseltje van de week:
Hoe groeten 2 pausen elkaar?

Antwoord: er is maar 1 paus..

