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DÁTUM
5. hétfő

TÍZÓRAI
Gyümölcstea, sajtos rúd

6. kedd

Tej, natur sajtkrém,
paradicsom, kifli
Tej, kocka sajt, teljes
kiőrlésű kifli
Citromos tea, vajas
kenyér,zöldpaprika
Tej,magyaros vajkrém,
uborka,tk.kifli
Gyümölcstea, meggyes
pite
Tej, csavart csemege

7. szerda
Gyümölcsnap
8. csütörtök
9. péntek
10. szombat

EBÉD
Csontleves, székelykáposzta, teljes kiőrlésű
kenyér
Gulyásleves, sós kifli
Tojás leves, bácskai rizses hús, csemege
uborka
Sütőtök krémleves, sajtos-sült csirkecomb,
sárgarépás bulgur
Lencse leves,zöldborsós csirkemáj, tarhonya

14. szerda
Gyümölcsnap

Tej, mogyorókrém,
kenyér
Limonádé, natúr
vajkrém, rozsos buci

Vajgaluska leves, sárgaborsó főzelék,
vagdalt pogácsa, kenyér
Karfiol leves, szezámos rántott halfilé,
kukoricás rizs

Tejszínes sajtkrém,
jégcsapretek, tk zsemle
Párizsi, delma,paradicsom, tk
zsemle
Turista felvágott,
delma,uborka, tk kenyér
Löncs felvágott, margarin,
zöldpaprika, szezámm.zsemle

15. csütörtök

Karamellás tej, briós

16. péntek

Tea, csirkemell sonka,
uborka, tk zsemle
Tejeskávé, vajas kifli

Húsleves, sóska, natúr sertés szelet, főtt
burgonya
Minestrone leves, csirkepaprikás, tarhonya

Sajt szelet, delma, retek, tk
zsemle
Tejszelet, gyümölcs

Sertésragú leves, burgonyás kocka,
savanyúság

Soproni felvágott,
delma,retek, tk kenyér

Limonádé, sajtkrém, tk
kifli
Kakaó, vajas kenyér,
paprika
Tej, gabonagolyó

Daragaluska leves, fejtett babfőzelék, lecsós
hús, kenyér
Paradicsomleves, cukkinis göngyölt hús,
párolt rizs, savanyúság
Burgonyaleves, csíkos tokány , csőtészta
Csontleves, tökfőzelék, aprópecsenye

27. kedd

Gyümölcstea, fonott
kalács
Tej, párizsi
felvágott,delma, kifli
Tej, vajas kenyér, paprika

Pulykamell sonka, falusi
margarin,uborka, kenyér,
Soproni felvágott, delma, tk
zsemle,
Magyaros sajtkrém,
paradicsom,tk kenyér
Gépsonka, delma,retek, tk
kenyér
Halpástétom, uborka, tk
zsemle
Puding, babapiskóta

28. szerda
Gyümölcsnap
29. csütörtök

Limonádé, vajkrém,
sulirúd
Tej, kakaós csiga

Reszelt tésztaleves,paradicsom mártás,
húsgombóc, burgonya
Babgulyás, aranygaluska, vanília sodó

12. hétfő
13. kedd

19.hétfő
20. kedd
21. szerda
Gyümölcsnap
22. csütörtök
23. péntek
26. hétfő

Vegyes zöldségleves, burgonyafőzelék,
sertés pörkölt, kenyér
Gyümölcsleves, bolognai penne

UZSONNA
Gépsonka, margarin,retek,
rozsos buci
Olasz felvágott, delma, t k
zsemle, uborka
Szárnyas
májkrém,paradicsom, kenyér
Zala felvágott, falusi
margarin, tk zsemle
Málnás joghurt, zabfalat

Frankfurti leves, túrós derelye
Gyümölcsleves, rántott csirkemell, rizi-bizi

Sajtos párizsi,margarin,
retek, tk zsemle
Kenőmájas,paradicsom, tk
kenyér
30. péntek
Gyümölcstea, sonkás
Lebbencsleves, kukoricás pulyka tokány ,
Diákcsemege, delma, uborka,
kockasajt,tk kifli
bulgur
kenyér
Az étlapváltozás jogát fenntartjuk!
Jó étvágyat kívánunk!
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