
Kleuterkouter Zele (D59) 
Julie Billiartplein 2
BE-9240 ZELE

 

Maandag 19/04/21 Dinsdag 20/04/21 Donderdag 22/04/21 Vrijdag 23/04/21

Tomatengroentesoep
Kippennuggets

Bloemkool 
Puree

Wortelsoep
Hesp in kaassaus

Macaroni

Preisoep
Rundshamburger

Mosterdsaus
Cruditeiten

Gestoomde aardappelen

Groentesoep
Hoki in brevalsaus

Wortelstamppot
 

Maandag 26/04/21 Dinsdag 27/04/21 Donderdag 29/04/21 Vrijdag 30/04/21

Seldersoep
Bolognaise

Geraspte kaas
Volkoren spaghetti

Tomatensoep
Kippenhaasje
Kruidenroom

Erwtjes
Gestoomde aardappelen

Erwtensoep
Vol-au-vent met champignons

Groentenmengeling
Rijst

Tomatengroentesoep
Viskrokantje

Spinazie
Puree

 

 

    

ALLERGENENINFO: https://order.hanssens.be/nl/download-get/MENU_D59_U2RKGK_HUIDIGE_MAAND.xlsx
Hanssens Catering
Lange Ambachtstraat 32
BE-9860 OOSTERZELE

Allergenen week 1 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 en sesam 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,…)

19/04/21 Tomatengroentesoep * Selderij

Kippennuggets
* Glutenbevattende granen 
(tarwe)
* Eieren
* Melk (incl. lactose)
* Selderij

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

Puree * Melk (incl. lactose)

20/04/21 Wortelsoep * Selderij
Hesp in kaassaus * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Glutenbevattende granen (gerst)
* Soja
* Melk (incl. lactose)

Macaroni * Glutenbevattende granen (tarwe)
* Eieren
* Selderij

22/04/21 Preisoep * Selderij
Rundsballetjes * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Eieren
Mosterdsaus * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Melk (incl. lactose)
* Selderij
* Mosterd

Cruditeiten -
Gestoomde aardappelen -

23/04/21 Groentesoep * Selderij
Hoki in brevalsaus * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Vis
* Schaaldieren
* Melk (incl. lactose)
* Selderij

Wortelstamppot * 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 en sesam 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,…)

26/04/21 Seldersoep * Selderij

Bolognaise
* Glutenbevattende granen 
(tarwe)
* Selderij
* Mosterd

Geraspte kaas * Melk (incl. lactose)
Volkoren spaghetti * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Eieren
* Selderij

27/04/21 Tomatensoep * Selderij
Kippenhaasjesstoverij * Selderij

* Mosterd
Kruidenroom * Melk (incl. lactose)

* Selderij
Erwtjes -
Gestoomde aardappelen -

29/04/21 Erwtensoep * Selderij
Vol-au-vent met champignons * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Eieren
* Soja
* Melk (incl. lactose)
* Selderij
* Mosterd

Groentenmengeling -
Rijst * Selderij

30/04/21 Tomatengroentesoep * Selderij
Viskrokantje * Vis
Spinazie * Melk (incl. lactose)
Puree * Melk (incl. lactose)



Naam & 
paraaf
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* 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,…)
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