
Chocolade-oreo 
mousse

Vanillevla met 
schuddenbuikjes

Verse fruitsalade 
met slagroom 

Vlafl ip

Bitterkoekjes-
pudding

Panna cotta met 
passievrucht en mango

Appel-speculaas 
taart

Skyr yoghurtcake

Tiramisu

Kies uw Bijgerecht (max 1 soort)

Kies uw Nagerecht (max 1 soort)7
Elke dagElke dag  Maandag

Donderdag

Zondag

Woensdag

Zaterdag

Dinsdag

Vrijdag

Liever een 
ander toetje
Bij de servicemedewerker 
kunt u yoghurt naturel, 
vanillevla, chocoladevla, 
diverse pappen en 
kwark bestellen.

Bezoekersmaaltijd
U kunt ook voor uzelf een warme maaltijd bestellen op de verpleegafdeling. De maaltijden worden tegelijk geserveerd.

Het werkt als volgt:

1 Koop een voucher

U koopt voor €7,50 een voucher bij de 
Servicemedewerker op de afdeling. 
Uitsluitend betalen met pin.

2 Keuze doorgeven

U geeft aan om welke dag het gaat en 
geeft de maaltijdkeuze door (hoofd- en 
nagerecht).

3 Maaltijd geserveerd

Op de gekozen dag tussen 17.00 en 
17.15 uur worden de patiënten- en 
bezoekersmaaltijd tegelijk geserveerd. 
Ook krijgen u en uw kind beiden iets 
te drinken.

Rauwkost met 
yoghurtdressing

of zonder dressing

Tomaat 
komkommersalade

Kinder
menu

Keuzemenu’s
U kunt samen met uw kind een keuze maken uit het 
LUMC Kindermenu. De Servicemedewerker (herkenbaar aan 
het blauwgestreepte jasje) vertelt u graag wat de 
mogelijkheden zijn.

Bestellen
De Servicemedewerker komt dagelijks voor 11:00 uur met 
een tablet langs om de keuze voor de maaltijd op te nemen.

Allergieën en diëten
Heeft uw kind een afwijkend dieet of een allergie? Dan zal 
de Servicemedewerker het gehele menu met u doorlopen.

Met uw kind mee-eten op de afdeling
U kunt tegen betaling met uw kind mee-eten op de afdeling. 
Informatie hierover vind u bij ‘Bezoekersmaaltijd’.

Vragen?
Stelt u gerust al uw vragen over eten en drinken aan de 
Servicemedewerker!

Maandag
Smoothie Week
Tropisch fruit 50 – 02 – 06 – 10
Aardbei-banaan 51 – 03 – 07
Ananas 52 – 04 – 08
Framboos-limoen 01 – 05 – 09

Dinsdag
Mini wafel met stukjes chocolade en 
seizoensfruit

Woensdag
Milkshake Week
Mango 50 – 02 – 06 – 10
Banaan 51 – 03 – 07
Aardbei 52 – 04 – 08
Chocolade 01 – 05 – 09 

Donderdag
Mini muffi n

Vrijdag
Spiesje van pannenkoek en fruit

Welkom op de afdeling! 
In deze menukaart staan de warme maaltijden waaruit 
uw kind kan kiezen.

Tussendoortjes
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Tomaten 
gehaktsaus*

Gekookte aardappelen

Kipdijfi let
spies*

Gebakken 
Noordzeefi let

Volkoren macaroni 

Worteltjes

Sperziebonen

Broccoli

Rode kool

Doperwten

Stoofperen

Hamburger*

Aardappelpuree

Varkenshaas 
spies

Witte rijst 

Groentetaart

Rundergehaktbal*

Gebakken 
krielaardappelen

Nasi

Visnuggets Omelet
naturel

* Halal mogelijk

Onze chefs bereiden iedere dag een heerlijke verse maaltijd voor u.
Onze gerechten zijn onder voorbehoud.

Wij wensen u alvast een smakelijke maaltijd!
Keuze
menu

Kies uw Vlees, vis, kip of vega (max 1 soort)

Kies uw Aardappelen, pasta of rijst (max 1 soort)

Kies uw Jus of saus (max 1 soort)

Kies uw Topping (max 1 soort)

1

3

4

Portiegrootte
U kunt kiezen voor diverse 

portiegroottes. Vlees, vis, kip of vega 
kunt u per ½ of 1 portie bestellen 

(max. 1 soort). Groente, aardappels, 
pasta, rijst, jus of saus bestelt u per ½, 1, 
1½ of 2 porties (max. 1 soort per groep). 

Toppings en bijgerechten kunt u per 
1 portie bestellen (max. 2 soorten 

per groep). U kunt per dag 
1 nagerecht bestellen.

Kies uw Groente (max 1 soort)2

Rundvleesjus

Ravigotesaus op 
yoghurtbasis

Vegetarische jus

Hollandaisesaus

Tomatensaus

Pindasaus

Geraspte kaas Kroepoek

Kinder
menu
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Rundergehaktbal*


