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MENU 2022 

 

Week 1 

 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

> 6 maand 
(alternatieven 
vermeld voor 
kinderen < 1 
jaar) 
 
 

Kalkoensneetjes  
Courgette 
Rijst 
Provençaalse saus 
(geen saus <1 jaar)  
 
 
 
 
 

Spinazie,  
Aardappel  
Ei 

Witte vis  
Brocolli 
Eblirijst  
 

Zalm  
Wortel 
aardappel  
 
 
 

Macaroni met hesp, 
champignons en 
bechamelsaus  
(geen saus <1jaar)  
 

 Yoghurt in plaats van 
soep 

Pompoensoep Pompoensoep  Bloemkoolsoep Bloemkoolsoep 

< 6 maand Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 
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Week 2 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

> 6 maand 
(alternatieven 
vermeld voor 
kinderen < 1 
jaar) 
 
 

Tofu  
Wortel 
Pasta 
Tomatensaus 
(Passata) (geen saus 
<1 jaar) 
 

Rundsburger  
Sperziebonen 
Rijst 
Jagersaus (geen saus 
<1jaar) 
 

Kalkoensneden  
Witloof met gestoofde 
appel 
Aardappelen  
 

Groentenburger 
Erwten 
Aardappelen 
 
<1 jaar geen 
groentenburger 
 
 
 
 

Scharrolletjes  
Brocolli 
½ Zoete aardappel 
½ Aardappel  
 
 
 
 
 
 

 Yoghurt in plaats van 
soep 

Wortelsoep Wortelsoep Knolseldersoep Knolseldersoep 

< 6 maand Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 
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Week 3 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

> 6 maand 
(alternatieven 
vermeld voor 
kinderen < 1 
jaar) 
 
 

Kippenworst 
Pompoen 
Couscous 
 
 
 
 
 
 

Varkenssneden  
Rode kool  
Aardappelen  
 
<1jaar: rode bieten 
 
 
 
 

Witte vis 
Schorseneren 
Aardappelen 
 
 
 <1 jaar: venkelpuree 
 

Kipfilet  
Groentemix 
(knolselder, wortel, 
courgette en 
broccoli)  
Pasta  
Kokosmelk  
 
 

Quornblokjes  
Bloemkool 
Aardappelen 

 Yoghurt in plaats van 
soep 
 

Tomatensoep Tomatensoep Broccolisoep Broccolisoep 

< 6 maand Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden  

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden  

Groentepap afhankelijk 
van aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 
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Week 4 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

> 6 maand 
(alternatieven 
vermeld voor 
kinderen < 1 
jaar) 
 
 

Spaghetti bolognaise 
(wortel, courgette, 
passata, en 
rundsgehakt) 
 
 
 
 
 

Gevogeltereepjes  
Broccolimix 
Aardappelen 
 
 

Witte vis  
Spinazie  
Aardappelen 

Kalfsreepjes 
Knolselder 
Aardappelen 
Jagersaus (geen saus 
<1jaar) 
 
 
 
 
 
 

Kip  
Appelmoes 
Rijst 
 
 
 

 Yoghurt in plaats van 
soep 

Courgettesoep Courgettesoep Groentesoep 
(tomaten, wortelen, 
rode uien, witte 
uien, rode bieten)soep 

Groentesoep (tomaten, 
wortelen, 
rode uien, witte 
uien, rode bieten) 

< 6 maand Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap 
afhankelijk van 
aanbod in winkel, 
weekgebonden 

Groentepap afhankelijk 
van aanbod in winkel, 
weekgebonden 

 

  

 

 


