GES.VRIJE
BASISSCHOOL KLT
(C60A)
Latemstraat 30
BE-9830 SINT-MARTENSLATEM
Maandag 22/04/19

Maandag 29/04/19

Tomatensoep
Vol-au-vent met champignons
Groentenmix
Rijst

Dinsdag 23/04/19

Donderdag 25/04/19

Vrijdag 26/04/19

Seldersoep
Bolognaise
Geraspte kaas
Spaghetti

Tomatensoep
Kalkoenfilet
Veenbessensaus
Perziken
Gekookte aardappelen

Jardinièresoep
Crousti'zoo
Gestoofde prei
Puree

Dinsdag 30/04/19

Donderdag 02/05/19

Vrijdag 03/05/19

Groentesoep
Koolvis in brevalsaus
Gestoofde wortelschijfjes
Gekookte aardappelen

Preisoep
Rundshamburger
Mosterdsaus
Erwtjes
Gekookte aardappelen

Wortelsoep
Hesp in kaassaus
Macaroni

KLEUR UW DAG MET
FRUIT EN GROENTEN!
Hanssens Catering
Lange Ambachtstraat 32
BE-9860 OOSTERZELE

ALLERGENENINFO:

Allergenen week 1

http://order.hanssens.be/order/data/in/menu_excel/MENU_C60A_FN42BG_HUIDIGE_MAAND.xlsx

Allergenen week 2

Allergenen week 3

Allergenen week 4

ALLERGENENINFORMATIE - De samenstelling van de menu kan wijzigen.
* Raadpleeg steeds online de actuele allergeneninformatie
* Soepen kunnen steeds gluten, melk, selderij, mosterd, eieren, soja bevatten.
* Verpakte desserts kunnen allergenen bevatten. Lees steeds de verpakking voor gebruik.
Datum
uur
soort maaltijdonderdeel
Allergeneninformatie
gemeten Genomen actie
temp
(verwittigen directie,
in C°
klachtenbrief traiteur,…)
23/04/19

Seldersoep
Bolognaise

Geraspte kaas
Spaghetti

25/04/19

Tomatensoep
Kalkoenfilet gesneden
Veenbessensaus
Perziken
Gekookte aardappelen

26/04/19

Jardinièresoep
Crousti'zoo
Gestoofde prei
Puree

* Selderij
* Glutenbevattende granen
(tarwe)
* Glutenbevattende granen
(gerst)
* Selderij
* Mosterd
* Melk (incl. lactose)
* Glutenbevattende granen (tarwe)
* Eieren
* Selderij
* Selderij
* Melk (incl. lactose)
* Selderij
*
*
*
*
*
-

Selderij
Glutenbevattende granen (tarwe)
Melk (incl. lactose)
Selderij
Melk (incl. lactose)

Naam &
paraaf

ALLERGENENINFORMATIE - De samenstelling van de menu kan wijzigen.
* Raadpleeg steeds online de actuele allergeneninformatie
* Soepen kunnen steeds gluten, melk, selderij, mosterd, eieren, soja bevatten.
* Verpakte desserts kunnen allergenen bevatten. Lees steeds de verpakking voor gebruik.
Datum
uur
soort maaltijdonderdeel
Allergeneninformatie
gemeten Genomen actie
temp
(verwittigen directie,
in C°
klachtenbrief traiteur,…)
29/04/19

Tomatensoep

Vol-au-vent met champignons

Groentenmix
Rijst
30/04/19

Groentesoep
Koolvis in brevalsaus

Gestoofde wortelschijfjes
Gekookte aardappelen
02/05/19

Preisoep
Rundshamburger

Mosterdsaus

Erwtjes
Gekookte aardappelen

* Glutenbevattende granen
(tarwe)
* Selderij
* Glutenbevattende granen
(tarwe)
* Eieren
* Soja
* Melk (incl. lactose)
* Selderij
* Mosterd
* Selderij
*
*
*
*
*
*
*
-

Selderij
Glutenbevattende granen (tarwe)
Glutenbevattende granen (gerst)
Vis
Schaaldieren
Melk (incl. lactose)
Selderij

*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

Selderij
Glutenbevattende granen (tarwe)
Eieren
Soja
Glutenbevattende granen (tarwe)
Glutenbevattende granen (gerst)
Melk (incl. lactose)
Selderij
Mosterd

Naam &
paraaf

03/05/19

Wortelsoep
Hesp in kaassaus

Macaroni

*
*
*
*
*
*
*
*
-

Selderij
Glutenbevattende granen (tarwe)
Glutenbevattende granen (gerst)
Soja
Melk (incl. lactose)
Glutenbevattende granen (tarwe)
Eieren
Selderij

ALLERGENENINFORMATIE - De samenstelling van de menu kan wijzigen.
* Raadpleeg steeds online de actuele allergeneninformatie
* Soepen kunnen steeds gluten, melk, selderij, mosterd, eieren, soja bevatten.
* Verpakte desserts kunnen allergenen bevatten. Lees steeds de verpakking voor gebruik.
Datum
uur
soort maaltijdonderdeel
Allergeneninformatie
gemeten Genomen actie
temp
(verwittigen directie,
in C°
klachtenbrief traiteur,…)

Naam &
paraaf

ALLERGENENINFORMATIE - De samenstelling van de menu kan wijzigen.
* Raadpleeg steeds online de actuele allergeneninformatie
* Soepen kunnen steeds gluten, melk, selderij, mosterd, eieren, soja bevatten.
* Verpakte desserts kunnen allergenen bevatten. Lees steeds de verpakking voor gebruik.
Datum
uur
soort maaltijdonderdeel
Allergeneninformatie
gemeten Genomen actie
temp
(verwittigen directie,
in C°
klachtenbrief traiteur,…)

Naam &
paraaf

