
Onze

Bedrijfspolitiek
Duurzaamheid centraal

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Soep

Lentesoep Tomatensoep ajuinsoep

Allergenen soep Gl,s gl,s,m,ei gl,s

Dagschotel 
Kippen-

brochette
Stoofvlees Visburger

Groenten Warme
tomaat

Slaatje Wortelen

Feculent

rijst aardappelen Puree

Allergenen warme 
schotel

gl,ei,m,s Gl,ei,v,so,m,n,s,zw gl,ei,so,v,zw,m

MENU                          Gravenbos Week 18    1/05 – 5/05

De ingrediënten van de maaltijden kunnen bij onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden. 
De maaltijden worden bereid in een keuken waar veel ingrediënten verwerkt worden. Hierdoor zijn sporen van andere allergenen nooit uit te sluiten.
Allergeneninfo; s(selder), m(melk), so(soja), gl(gluten), mo(mosterd), sch(schaaldieren), v(vis), ei (eieren), n(noten), zw (zwavel en sulfieten)



Onze

Bedrijfspolitiek
Duurzaamheid centraal

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Soep

Slasoep met
philadelphia

Wortelsoep Bloemkoolsoep tomatensoep

Allergenen soep ei,m,gl s,gl s,gl,m s,gl,m

Dagschotel 
Worst met 

barbecuesaus
Kippenreepjes
Zoet-zure saus

Goulash
Hamburger 
pepersaus

Groenten Appelmoes Groentenmix
Erwtjes en
wortelen

Groene
boontjes

Feculent
Peterselie-

aardappelen
tarwe puree

Gebakken
aardappelen

Allergenen warme 
schotel

s,so,ei,m,mo s,gl,ei,m gl,ei,v,so,m,n,s,mo gl,ei,v,so,m,mo

MENU                          Gravenbos Week 19  8/05 – 12/05

De ingrediënten van de maaltijden kunnen bij onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden. 
De maaltijden worden bereid in een keuken waar veel ingrediënten verwerkt worden. Hierdoor zijn sporen van andere allergenen nooit uit te sluiten.
Allergeneninfo; s(selder), m(melk), so(soja), gl(gluten), mo(mosterd), sch(schaaldieren), v(vis), ei (eieren), n(noten), zw (zwavel en sulfieten)



Onze

Bedrijfspolitiek
Duurzaamheid centraal

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Soep

Preisoep Spinaziesoep Minestrone ajuinsoep

Allergenen soep ei,s,gl s,gl,ei s,gl,ei s,gl

Dagschotel Paëlla met kip Gyros
Kipfilet

champignon-
saus

Stoofpotje van 
vis

Groenten Wortelen Perzik Prei

Feculent

rijst
Kriel-

aardappelen
puree

Allergenen warme 
schotel

Gl,s,ei,m,v,mo,zw,sch gl,ei,vi,so,m,s,mo Zw,ei,s,so,m gl,v,s,ei,so,zw,mo,m

MENU                          Gravenbos Week 20   15/05 – 19/05

De ingrediënten van de maaltijden kunnen bij onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden. 
De maaltijden worden bereid in een keuken waar veel ingrediënten verwerkt worden. Hierdoor zijn sporen van andere allergenen nooit uit te sluiten.
Allergeneninfo; s(selder), m(melk), so(soja), gl(gluten), mo(mosterd), sch(schaaldieren), v(vis), ei (eieren), n(noten), zw (zwavel en sulfieten)



Onze

Bedrijfspolitiek
Duurzaamheid centraal

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Soep

Kippensoep
Champignon-

soep

Allergenen soep s,gl Gl,so,m,s,ei

Dagschotel 

Kaasburger
thijm-

honingsaus

Spaghetti 
bolognaise

Groenten Bloemkool in 
witte saus

Feculent
Gebakken

aardappelen

Allergenen warme 
schotel

Gl,m,ei,mo,so Gl,v,so,m,ei,s,zw

MENU                          Gravenbos Week 21   22/05 – 26/05

De ingrediënten van de maaltijden kunnen bij onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden. 
De maaltijden worden bereid in een keuken waar veel ingrediënten verwerkt worden. Hierdoor zijn sporen van andere allergenen nooit uit te sluiten.
Allergeneninfo; s(selder), m(melk), so(soja), gl(gluten), mo(mosterd), sch(schaaldieren), v(vis), ei (eieren), n(noten), zw (zwavel en sulfieten)


