
 

 

MENU 1 Babygroep Dreumesgroep & 
Peutergroep 

Maandag 
 

 
 

< 1 jaar: Wortel 
 

> 1 jaar: Linzensoep 

 
Ingrediënten: rode linzen, ui, 
wortel, rode paprika + kurkuma, 
peterselie, peper. 

Linzensoep 
 

 

 
Ingrediënten: rode linzen, ui, 
wortel, rode paprika + kurkuma, 
peterselie, peper. 

Dinsdag 
 

 
 

< 1 jaar: Broccoli 
 

> 1 jaar: Aardappelpuree met 
vis en groente mix 

 
Ingrediënten: aardappelen, melk, 
broccoli, wortel, doperwten en 
pangasiusfilet 

Aardappelpuree met vis en 
groente mix 

 

 

 
Ingrediënten: aardappelen, melk, 
broccoli, wortel, doperwten en 
pangasiusfilet 

Woensdag 
 

 

< 1 jaar: Bloemkool 
 

> 1 jaar: Hollandse gevulde 
groentesoep 

 
Ingrediënten: prei, ui, wortel, 
bloemkool, peterselie, tijm, 
vermicelli en een soepstengel. 

Hollandse gevulde 
groentesoep 

 

 

 
Ingrediënten: prei, ui, wortel, 
bloemkool, peterselie, tijm, 
vermicelli en een soepstengel. 

Donderdag 
 

 

< 1 jaar: Snijbonen 
 

> 1 jaar: Spaghetti bolognese 

 
Ingrediënten: rode ui, tomaat, 
knoflook, basilicum, gele paprika, 
gehakt(balletjes) 

Spaghetti bolognese 
 

 

 
Ingrediënten: rode ui, tomaat, 
knoflook, basilicum, gele paprika, 
gehakt(balletjes) 

Vrijdag 
 

 

< 1 jaar: Courgette 
 

> 1 jaar: Kipstoofpotje met 
rijst en roomsaus 

 
Ingrediënten: kipfilet, 
doperwten, rozemarijn, 
tomatenpuree, 
kookroom, zilvervliesrijst. 

Kipstoofpotje met rijst en 
roomsaus 

 

 

 
Ingrediënten: kipfilet, courgette, 
rozemarijn, ui, tomatenpuree, 
kookroom, 
zilvervliesrijst. 



 

 

Maandag 
 

 

 

< 1 jaar: Sperziebonen 
 

> 1 jaar: Aardappelschijfjes 
met bloemkool en gehakt in 
roomsaus 

 
Ingrediënten: aardappelschijfjes, 
rozemarijn, bloemkool, ui, 
knoflook, kookroom, gehakt. 

Aardappelschijfjes met 
bloemkool en gehakt in 
roomsaus 

 

 

 
Ingrediënten: aardappelschijfjes, 
rozemarijn, bloemkool, ui, 
knoflook, kookroom, gehakt. 

Dinsdag 
 

 

< 1 jaar: Zoete aardappel 
 

> 1 jaar: Macaroni met tonijn 
en groente mix 

 
Ingrediënten: volkoren macaroni, 
ui, paprika, courgette, 
tomatensaus, basilicum en tonijn 

Macaroni met tonijn en 
groente mix 

 

 

 
Ingrediënten: volkoren macaroni, 
ui, paprika, courgette, 
tomatensaus, basilicum en tonijn 

Woensdag 
 

 

< 1 jaar: Courgette 
 

> 1 jaar: Andijviestamppot 
met een gekookt ei 

 
Ingrediënten: aardappelen, 
andijvie, melk, nootmuskaat, ei 

Andijviestamppot met 
een gekookt ei 

 

 

 
Ingrediënten: aardappelen, 
andijvie, melk, nootmuskaat, ei 

Donderdag 
 

 
 

< 1 jaar: Wortel 
 

> 1 jaar: Tomatensoep met 
balletjes 

 
Ingrediënten: tomaat, ui, 
knoflook, tomatenpuree, 
koriander en 
gehaktballetjes 

Tomatensoep met balletjes 
 

 

 

 
Ingrediënten: tomaat, ui, 
knoflook, tomatenpuree, 
koriander en 
gehaktballetjes 

Vrijdag 
 

 

< 1 jaar: Bloemkool 
 

> 1 jaar: Krieltjes met 
sperziebonen en kip. 

 
Ingrediënten: kipfilet, krieltjes, 
rozemarijn, ui, sperziebonen, 
crème fraish. 

Krieltjes met sperziebonen en 
kip. 

 

 

 
Ingrediënten: kipfilet, krieltjes, 
rozemarijn, ui, sperziebonen, 
crème fraish. 

 

MENU 2 Babygroep Dreumesgroep & 
Peutergroep 


