
Informatie over de allergenen  
1 (*m,n,o,p,q,r) Glutenbevattende granen (zie tabel hier beneden) / 2 Schaaldieren / 3 Eieren / 4 Vis / 5 Aardnoten / 6 Soja / 7 Melk en producten op basis van lactose /  
8(*a,b,c,d,e,f,g,h,i) noten (zie tabel hier beneden) / 9 Selderij / 10 Mosterd / 11 Sesam / 12 Sulfieten / 13 Lupine / 14 Weekdieren 

 
Noten (8) Glutenbevattende granen (1) 

a Amandelen m Tarwe 

b Hazelnoten n Rogge 

c Walnoten o Gerst 

d Cashewnoten p Spelt 

e Pecannoten q Kamut 

f Paranoten r Haver 

g Pistachenoten   

h Macadamianoten   

i Queensland noten   

 

 

 

  
 De lunchboxen worden verstrekt tot nader order van de overheidinstanties die de hervatting van de warme maaltijden mogelijk maken.  

 

 

 

Arthur Maesstraat 129, 1130 Brussel 
Tel : 02/545.13.84 of 02/545.13.88 
www.debrusselsekeukens.be  

 

MAANDAG 19/4 DINSDAG 20/4 WOENSDAG 21/4 DONDERDAG 22/4 VRIJDAG 23/4 
Bloemkoolsoep9 

Noorse pastasalade 
Preisoep9 

Griekse salade 
Lentesoep9 

Kaasbroodje 
Knolseldersoep9 

Taboulé 
Wortel-bieslooksoep9 

Belegde broodjes 
 

Pasta1(m).3.5, zalmblokjes ASC4, 

prei, broccoli en room7  

 

 

 

 

Rijst, tomaat, feta7, basilicum, 
komkommer en maïs 

- Een zacht broodje1(m).3.7 met 
vache kiri kaas7, icebergsla 

-  Een zacht broodje1(m).3.7 met 
vissalade3.4.10  

- Bloomkoel, individuele saus3.10, 
goudablokjes7 

Met vlees 
Tarwegries1(m), kalkoenspek9, 
erwten, wortel, maïs, rozijnen 

 

Zonder vlees  
Tarwegries1(m), kikkererwten, 
erwten, wortel, maïs, rozijnen 

 

 

 

 Met varkensvlees  

-  Een broodje hamburger1(m).11 
met roompaté7  

-  Een snee brood in een 
beboterde driehoek1(m).7 

-  Twee individuele kazen: 
Leerdammer7, babybel7 en 

wortelsticks 
 

Zonder varkensvlees 

- Een broodje hamburger1(m).11 
met kipsalade3.6.9.10 en icebergsla      

- Een snee brood in een 
beboterde driehoek1(m).7 

- Twee individuele kazen: 
Leerdammer7, babybel7 en 

wortelsticks 
 

Zonder vlees 
-  Een broodje hamburger1(m).11 
met roomkaas7 en icebergsla 

-  Een snee brood in een 
beboterde driehoek1(m).7 

- Twee individuele kazen: 
Leerdammer7, babybel7 en 

wortelsticks 

Fruit Zuivelproduct7 Fruit Zuivelproduct7 Fruit 

MAANDAG 26/4 DINSDAG 27/4 WOENSDAG 28/4 DONDERDAG 29/4 VRIJDAG 30/4 

Champignonsoep9 

Salade Hawaï 
Spinaziesoep9 

Belegd broodje 
Tomaatsoep9 

Club 
Parmentiersoep9 

Tonijn-perziksalade  

 

Pompoensoep9 

Libanees broodje 

 

Met vlees 
Pasta1(m.)3.5, kip, tomaat, 

komkommer, ananas, maïs, 
mayonaise3.7.10 

 

Zonder vlees 
Pasta1(m.)3.5, feta7, tomaat, 

komkommer, ananas, maïs, 
mayonaise3.7.10 

 

Met vlees 
-  Een broodje hamburger1(m).11 

met kalkoenfilet, selderij 
remoulade9.10.12 

- Wortelsticks en emmentalstick7 

 

Zonder vlees 
-  Een broodje hamburger1(m).11 

met roomkaas7 en selderij 
remoulade9.10.12 

-  Wortelsticks en emmentalstick7 

 

Met varkensvlees 

-  Een broodje1(m).3.7 met ham7, 
gouda7, salade mix en 

mayonaise3.10 

-  Een zacht broodje1(m).3.7 met 
kaas en fijne kruiden7 

- Bloemkool en individuele 
saus3.10  

  

Zonder varkensvlees 
-  Een broodje1(m).3.7 met kipfilet7, 

gouda7, salade mix en 
mayonaise3.10 

-   Een zacht broodje1(m).3.7 met 
kaas en fijne kruiden7  

-  Bloemkool en individuele 
saus3.10  

 

Zonder vlees 
-  Een broodje1(m).3.7 met kaas 

Chimay7 en Luikse stroop 
-   Een zacht broodje1(m).3.7 met 

kaas en fijne kruiden7  
-  Bloemkool en individuele 

saus3.10 

Rijst met komijn5, erwten, maïs, 
paprika, verkruimelde tonijn4, 

mayonaise3.10 en gesneden perzik 

 

-  Een broodje sun bun1(m).11 met 
hummus11 en geraspte wortel  

- Gouda blokjes7, individuele 
babybel en kerstomaten  

 

 

Zuivelproduct7 Fruit Zuivelproduct7 Fruit Zuivelproduct7 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 juli 2014, stellen wij u op de hoogte van de aanwezigheid  
van sommige allergenen in de gerechten die we aanbieden. 
Voor meer informatie kunt u onze dienst diëtetiek contacteren via mail info-diet@restobru.be of via  
telefoon op het nummer 02/545.13.87. 
Aangezien de grote variëteit van ingrediënten in gebruik in onze keuken, kunnen we niet de afwezigheid  
van kruisverontreinigingen inzake allergenen garanderen. 
Er kunnen wijzigingen in de voorgestelde menus voorkomen. 
Wij blijven attent voor uw suggesties en opmerkingen. 
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