
GO! basisschool Einstein - 
Lager - Vegetarisch (B86V1) 

Einsteinlaan 1
BE-8420 DE HAAN

 

Maandag 02/05/22 Dinsdag 03/05/22 Donderdag 05/05/22 Vrijdag 06/05/22

Seizoensoep
Vegetarische schijf

Bloemkool
Gestoomde aardappelen

Seldersoep
Chiliburger 

Wortelstamppot

Kervel-preisoep
Balletjes - currysaus

Perziken
Gestoomde aardappelen

Tomatengroentesoep
lasagne  

Maandag 09/05/22 Dinsdag 10/05/22 Donderdag 12/05/22 Vrijdag 13/05/22

Preisoep
Nuggets
Spinazie

Puree

Boerensoep
Vegetarische gyros

Groentenmix
Rijst

Wortelsoep
Waterzooi 

Gestoomde aardappelen

Tomatensoep
Shoarmaburger

Mosterdsaus
Erwtjes

Gestoomde aardappelen

 

Maandag 16/05/22 Dinsdag 17/05/22 Donderdag 19/05/22 Vrijdag 20/05/22

Landbouwerssoep
Quornbolognaise 

Geraspte kaas
Spaghetti

Aspergesoep
Vegetarische burger

Duivelse saus
Prinsessenbonen

Gestoomde aardappelen

Tomatengroentesoep
Stoofpotje
Appelmoes

Gestoomde aardappelen

Juliennesoep
Vegetable sticks

Broccoli
Puree

Maandag 23/05/22 Dinsdag 24/05/22 Donderdag 26/05/22 Vrijdag 27/05/22

Groentesoep
Groenten - kaassaus

Macaroni

Tomatensoep
Vol-au-veggie met 

champignons
Groentenmengeling

Rijst

  

Maandag 30/05/22 Dinsdag 31/05/22 Donderdag 02/06/22 Vrijdag 03/06/22

Tomatensoep
Provençaalse mix met 

balletjes
Trivelli

Boerensoep
Groentenburger

Erwtjes
Gestoomde aardappelen

Tomatengroentesoep
Romige prei-tomatensaus

Puree
 

ALLERGENENINFO:

https://order.hanssens.be
/nl/download-

get/MENU_B86V1_25RY
8E_HUIDIGE_MAAND.xl

sx

  

Hanssens Catering
Lange Ambachtstraat 32
BE-9860 OOSTERZELE

Allergenen week 1 Allergenen week 2 Allergenen week 3 Allergenen week 4

MEI

Eet gezond!  
Neem een stuk fruit 
als tussendoortje!



Allergenen week 5



 
ALLERGENENINFORMATIE - De samenstelling van het 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.
* Cruditeiten met dressing bevatten mosterd en eieren.
Datum uur soort maaltijdonderdeel Allergeneninformatie gemeten Genomen actie Naam & 

temp (verwittigen directie, paraaf
in C° klachtenbrief traiteur,…)

02/05/22 Seizoensoep * Selderij

Vegetarische schijf
* Glutenbevattende granen 
(tarwe)

Bruine saus
* Glutenbevattende granen 
(tarwe)
* Selderij

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

Gestoomde aardappelen -
-

03/05/22 Seldersoep * Selderij
Chiliburger * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Eieren
Bruine saus * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Selderij
Wortelstamppot * Melk (incl. lactose)

-

05/05/22 Kervel-preisoep * Glutenbevattende granen (tarwe)
* Selderij

Balletjes - currysaus * Glutenbevattende granen (tarwe)
* Eieren
* Melk (incl. lactose)
* Selderij
* Mosterd

Perziken -
Gestoomde aardappelen -

-

06/05/22 Tomatengroentesoep * Selderij
lasagne * Glutenbevattende granen (tarwe)

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





 
ALLERGENENINFORMATIE - De samenstelling van het 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.
* Cruditeiten met dressing bevatten mosterd en eieren.
Datum uur soort maaltijdonderdeel Allergeneninformatie gemeten Genomen actie Naam & 

temp (verwittigen directie, paraaf
in C° klachtenbrief traiteur,…)

09/05/22 Preisoep * Selderij

Nuggets
* Glutenbevattende granen 
(tarwe)
* Glutenbevattende granen 
(gerst)

Spinazie * Melk (incl. lactose)
Puree * Melk (incl. lactose)

-

10/05/22 Boerensoep * Selderij
Vegetarische gyros * Eieren

* Soja
Groentenmix -
Rijst * Selderij

-

12/05/22 Wortelsoep * Selderij
Waterzooi * Eieren

* Melk (incl. lactose)
* Selderij

Gestoomde aardappelen -
-

13/05/22 Tomatensoep * Selderij
Shoarmaburger * Glutenbevattende granen (tarwe)
Mosterdsaus * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Melk (incl. lactose)
* Mosterd

Erwtjes -
Gestoomde aardappelen -

-





 
ALLERGENENINFORMATIE - De samenstelling van het 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.
* Cruditeiten met dressing bevatten mosterd en eieren.
Datum uur soort maaltijdonderdeel Allergeneninformatie gemeten Genomen actie Naam & 

temp (verwittigen directie, paraaf
in C° klachtenbrief traiteur,…)

16/05/22 Landbouwerssoep * Selderij

Quornbolognaise 
* Glutenbevattende granen 
(tarwe)
* Selderij
* Mosterd

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

* Eieren
* Selderij
-

17/05/22 Aspergesoep * Glutenbevattende granen (tarwe)
* Soja
* Melk (incl. lactose)
* Selderij

Vegetarische burger * Glutenbevattende granen (tarwe)
* Eieren

Duivelse saus * Melk (incl. lactose)
* Selderij

Prinsessenbonen * Glutenbevattende granen (tarwe)
* Melk (incl. lactose)

Gestoomde aardappelen -
-

19/05/22 Tomatengroentesoep * Selderij
Stoofpotje * Eieren

* Soja
* Selderij
* Mosterd

Appelmoes -
Gestoomde aardappelen -

-

20/05/22 Juliennesoep * Selderij
Vegetable sticks * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Eieren
* Mosterd

Broccoli * Glutenbevattende granen (tarwe)
* Melk (incl. lactose)

Puree * Melk (incl. lactose)
-





 
ALLERGENENINFORMATIE - De samenstelling van het 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.
* Cruditeiten met dressing bevatten mosterd en eieren.
Datum uur soort maaltijdonderdeel Allergeneninformatie gemeten Genomen actie Naam & 

temp (verwittigen directie, paraaf
in C° klachtenbrief traiteur,…)

23/05/22 Groentesoep * Selderij

Groenten - kaassaus
* Glutenbevattende granen 
(tarwe)
* Eieren
* Melk (incl. lactose)

Macaroni * Glutenbevattende granen (tarwe)
* Eieren
* Selderij
-

24/05/22 Tomatensoep * Selderij
Vol-au-veggie met champignon* Glutenbevattende granen (tarwe)

* Eieren
* Soja
* Melk (incl. lactose)

Groentenmengeling -
Rijst * Selderij

-





 
ALLERGENENINFORMATIE - De samenstelling van het 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
* Cruditeiten met dressing bevatten mosterd en eieren.
Datum uur soort maaltijdonderdeel Allergeneninformatie gemeten

temp
in C°

30/05/22 Tomatensoep * Selderij
Provençaalse mix met 
balletjes

* Glutenbevattende granen 
(tarwe)
* Eieren
* Soja
* Selderij
* Mosterd

Trivelli * Glutenbevattende granen (tarwe)
* Eieren
* Selderij
-

31/05/22 Boerensoep * Selderij
Groentenburger -
Bruine saus * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Selderij
Erwtjes -
Gestoomde aardappelen -

-

02/06/22 Tomatengroentesoep * Selderij
Romige prei-tomatensaus * Glutenbevattende granen (tarwe)

* Melk (incl. lactose)
* Selderij

Puree * Melk (incl. lactose)
-



             
           k.

Genomen actie Naam & 
(verwittigen directie, paraaf
klachtenbrief traiteur,…)
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