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ONTBIJT
*Buffet 

MIDDAGMAAL
Tomatensoep

Vegetarisch koninginnenhapje  
met pasteitje, broccolipudding 

en rijst 
of 

Pasta-ovenschotel  
met groentjes

Appel, water

ONTBIJT
*Buffet + kaas in sneden

MIDDAGMAAL
Erwtensoep

Twee vegetarische worsten  
in tomaat-basilicumsaus,  

zachte wortelen 
 en aardappelpuree 

of 
Cannelloni met spinazie en ricotta

Peer, water

VIERUURTJE
Vanillewafel, sinaasappelsap

AVONDMAAL
Champignonsoep

Salad bar, brood en boter

Vegetarische lasagne bolognese 
of 

Vegetarisch gehakt parmentier

Vanillepudding, water

VIERUURTJE
Donuts, chocomelk

AVONDMAAL
Pompoensoep

Salad bar, brood en boter

Groentequiche 
of 

Tomaat mozzarella

Chocomousse, water

ONTBIJT
*Buffet + roereieren

MIDDAGMAAL
Courgettesoep

Vegetarische hamburger, bun, 
kaas, tomaten, sla en frietjes 

of 
Taboulé, falafel  

en couscousgroenten

Mandarijn, water

VIERUURTJE
Marmercake, meervruchtensap

AVONDMAAL
Wortelsoep

Salad bar, brood en boter

Tortilla met kaas en groenten 
of 

Vegetarische spaghetti bolognese

Vanilleroomijs, water

VIERUURTJE
Chocoladewafel, appelsap

AVONDMAAL
Tomatensoep

Salad bar, brood en boter

Gegratineerde aardappelen  
gevuld met groentjes 

of 
Tomaat mozzarella

Chocoladepudding, water

ONTBIJT
*Buffet 

MIDDAGMAAL
Broccolisoep

Vegetarische witte pens,  
appelmoes en gestoomde  

aardappelen 
of 

Bladerdeeggebakje met kaas  
en preien

Banaan, water

ONTBIJT
*Buffet + kaas in sneden

MIDDAGMAAL
Preisoep

Vegetarische gyros, ratatouille  
van zuiderse groenten en rijst 

of 
Gnocchi met 4 kazen

Appel, water

ONTBIJT
*Buffet + roereieren

MIDDAGMAAL
Courgettesoep

Twee vegetarische worsten  
met tomaat-basilicumsaus, 

 zachte wortelen  
en aardappelpuree 

of 
Cannelloni met spinazie en ricotta

Peer, water

ONTBIJT
*Buffet 

MIDDAGMAAL
Erwtensoep

Vegetarische hamburger, bun, 
kaas, tomaten, sla en frietjes 

of 
Taboulé, falafel  

en couscousgroenten

Mandarijn, water

VIERUURTJE
Brownies, chocomelk

AVONDMAAL
Pompoensoep

Salad bar, brood en boter

Gebakken noedels  
op Kantonese wijze 

of 
Vegetarische spaghetti bolognese

Chocomousse, water

VIERUURTJE
Marmercake, meervruchtensap

AVONDMAAL
Wortelsoep

Salad bar, brood en boter

Vegetarische pizza 
of 

Penne met tomaat  
en basilicum

Vanilleroomijs, water

VIERUURTJE
Vanillewafel, sinaasappelsap

AVONDMAAL
Aspergeroomsoep

Salad bar, brood en boter

Paella met groenten 
of 

Macaroni met kaas

Karamelpudding, water
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*Ontbijtbuffet: Wit of grijs brood (al dan niet geroosterd), confituur, smeerpasta, boter, koude melk, 

warme chocomelk, koffie of thee, een glas sinaasappelsap per persoon, water.

Vegetarische menu’s en menu’s zonder varkensvlees op aanvraag zonder supplement. 

Gluten- of lactosevrije menu’s beschikbaar mits betaling van een supplement van € 3,50/dag/persoon.


