
 

 

November 2021 

 Menu week 1 
 

baby’s1 

en kruipers 
4-uurtje 

baby’s en kruipers 
peuters 

 
4-uurtje  
peuters 

 

seldersoep 
couscous 
groentemengeling 
linzen 
 
gp2:  aardappelen 
         groentemengeling 

 

fruitpap of fruithap3 

boterham met boter 

 

seldersoep 
couscous 
tomatensaus 
linzen 
 

 

fruithap 
boterham met verse 
kaas  
water 

 

groentesoep 
aardappelen 
knolselder 
vis 
 
gp:  aardappelen 
       knolselder 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

groentesoep 
knolselderpuree 
vis in melksaus 
 

 

fruithap 
boterham met  
banaan 
yoghurt  

 

kervelsoep 
rijst 
erwten en wortelen  
kippenkruimels 
 
gp:  aardappelen 
       wortelen 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

kervelsoep 
rijst 
erwten en wortelen 
met Provençaalse 
kruiden 
kippenballetjes 
 

 

fruithap  
pudding of cornflakes of 
boterham met choco  
melk/water 

 

wortelsoep 
aardappelen 
rode biet 
rundstoofvlees 
 
gp:  aardappelen 
       rode biet 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter  

 

wortelsoep 
Rode bietenpuree 
rundsstoofvlees 

 

fruithap 
boterham met jonge 
kaas  
water 
 
 

 

tomatensoep 
macaroni 
broccoli + bloemkool 
varkensstoofvlees 
 
gp:  aardappelen 
       broccoli + bloemkool 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

tomatensoep 
macaroni 
broccoli in melksaus 
hesp 
 

 

fruithap 
boterham met 
aardbeienconfituur 
melk  

 
1De groentepappen worden bereid volgens de individuele behoefte van elke baby tot de leeftijd van 6 mnd.  
2gp = groentepap 
3De baby’s eten fruitpap als fruithap met een boterham met boter vanaf 6 maanden. 

 
! Opgelet: De samenstelling van de producten kan veranderen.  

Onze medewerkers zijn opgeleid en helpen je graag verder.  
Voor info betreft allergenen in de voeding kan je terecht bij Nele Goolaerts of Kati Merckx. 



 

 

November 2021 

  Menu week 2 
 

baby’s1 

en kruipers 
4-uurtje 

baby’s en kruipers 
peuters 

 
4-uurtje peuters 

 

preisoep  
aardappelen 
wortelen 
vis 
 
gp2:  aardappelen 
         wortelen 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

preisoep 
aardappelen 
wortelen in een sausje 
visstick 
 

 

fruithap 
boterham met kippenwit 
melk 

 

groentesoep 
rijst 
knolselder 
kippenkruimels 

 
gp:  aardappelen 
       knolselder 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

groentesoep 
rijst 
knolselder in een 
melksaus met kerrie 
kippenblokjes 
 

 

fruithap 
boterham met 
abrikozenmoes 
yoghurt  

 

bloemkoolsoep 
aardappelen 
courgette 
filet americain  
 
gp:  aardappelen 
       courgette 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

bloemkoolsoep 
spinaziepuree 
gehaktbal 
 
 

 

fruithap 
pudding of cornflakes of 
boterham met choco 
melk/water 
 

 

courgettesoep 
spaghetti 
groentemengeling 
quorngehakt 
 
gp:  aardappelen 
       groentemengeling 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

courgettesoep 
spaghetti 
tomatensaus 
quorngehakt 

 

fruithap 
boterham met   
tomaatjes en 
komkommer  
melk 

 

erwtensoep 
aardappelen 
bloemkool 
eieren 
 
gp:  aardappelen 
       bloemkool 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

erwtensoep 
aardappelen 
bloemkool in melksaus 
roereitje 

 

fruithap 
boterham met platte 
kaas met suiker 
water 

 
1De groentepappen worden bereid volgens de individuele behoefte van elke baby tot de leeftijd van 6 mnd.  
2gp = groentepap 
3De baby’s eten fruitpap als fruithap met een boterham met boter vanaf 6 maanden. 

 
! Opgelet: De samenstelling van de producten kan veranderen.  

Onze medewerkers zijn opgeleid en helpen je graag verder.  
Voor info betreft allergenen in de voeding kan je terecht bij Nele Goolaerts of Kati Merckx. 

 



 

 

November 2021 

 Menu week 3 
 

baby’s* 
en kruipers 

4-uurtje 
baby’s en kruipers 

peuters 
 

4-uurtje peuters 

 

bloemkoolsoep 
aardappelen 
wortelen 
kippenkruimels 
 
gp2:  aardappelen 
        wortelen 

 

fruitpap of fruithap3 

boterham met boter 

 

bloemkoolsoep 
wortelpuree 
kippenballetjes 
 

 

fruithap 
boterham met 
smeerkaas  
water 

 

wortelsoep 
rijst 
groentemengeling 
vis 
 
gp:  aardappelen 
       groentemengeling 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

wortelsoep 
rijst 
groentemengeling 
in melksaus  
vis 
 

 

fruithap 
boterham met  
abrikozenconfituur 
yoghurt 

 

preisoep 
aardappelen 
rode biet 
varkensstoofvlees 
 
gp:  aardappelen 
       rode biet 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

preisoep 
aardappelen 
rode kool met appeltjes 
varkensstoofvlees 
 

 

fruithap 
pudding of cornflakes 
of boterham met choco  
melk/water 

 

groentesoep 
spaghetti 
broccoli 
kikkererwten 
 
gp:  aardappelen 
       broccoli 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

groentesoep 
spaghetti 
tomatensaus 
kikkererwten 
 

 

fruithap 
boterham met kippenwit 
melk 

 

courgettesoep 
aardappelen 
bloemkool 
rundsstoofvlees 
 
gp:  aardappelen 
       bloemkool 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

courgettesoep 
aardappelen 
bloemkool in melksaus 
chipolata 
 

 

fruithap 
boterham met banaan 
melk 

 
1De groentepappen worden bereid volgens de individuele behoefte van elke baby tot de leeftijd van 6 mnd.  
2gp = groentepap 
3De baby’s eten fruitpap als fruithap met een boterham met boter vanaf 6 maanden. 

 
! Opgelet: De samenstelling van de producten kan veranderen.  

Onze medewerkers zijn opgeleid en helpen je graag verder.  
Voor info betreft allergenen in de voeding kan je terecht bij Nele Goolaerts of Kati Merckx. 

 



 

 

November 2021 

 Menu week 4 
 

baby’s* 
en kruipers 

4-uurtje 
baby’s en kruipers 

peuters 
 

4-uurtje peuters 

 

bloemkoolsoep 
aardappelen 
pompoen met wortelen 
vis 
 
gp2:  aardappelen 
        pompoen met wortelen 

 

fruitpap of fruithap3 

boterham met boter 

 

bloemkoolsoep 
pompoen / 
wortelpuree 
visstick 
 

 

 

fruithap 
boterham met verse 
kaas  
water 
 

 

groentesoep 
macaroni 
courgette 
eieren 
 
gp:  aardappelen 
       courgette 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

groentesoep 
macaroni 
spinazie in melksaus 
roereitje 

 

fruithap 
boterham met 4-
vruchtenconfituur 
yoghurt 

 

kervelsoep 
aardappelen 
erwten en wortelen 
varkensstoofvlees 
 
gp:  aardappelen 
       wortelen 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

kervelsoep 
aardappelen 
erwten en wortelen 
varkensstoofvlees  
 

 

fruithap 
pudding of cornflakes  
of boterham met choco 
melk/water 

 

seldersoep 
rijst 
boontjes 
filet americain  
 
gp:  aardappelen 
       knolselder 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter 

 

seldersoep 
rijst 
boontjes in 
tomatensaus 
filet americain  
 

 

fruithap 
boterham met tomaatjes 
en komkommer 
melk 

 

tomatensoep 
aardappelen 
broccoli  
sojakaas  
 
gp:  aardappelen 
       broccoli met bloemkool 

 

fruitpap of fruithap 

boterham met boter  

 

tomatensoep 
aardappelen 
broccoli in kaassaus 
sojakaas 
 

 

fruithap 
boterham met 
abrikozenmoes 
melk 

 
1De groentepappen worden bereid volgens de individuele behoefte van elke baby tot de leeftijd van 6 mnd.  
2gp = groentepap 
3De baby’s eten fruitpap als fruithap met een boterham met boter vanaf 6 maanden. 

 
! Opgelet: De samenstelling van de producten kan veranderen.  

Onze medewerkers zijn opgeleid en helpen je graag verder.  
Voor info betreft allergenen in de voeding kan je terecht bij Nele Goolaerts of Kati Merckx. 

  


