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Grízgaluska leves, zöldborsó főzelék,
pulyka pörkölt, tk. kenyér
Zellerkrém leves árpagyöggyel,
mexikói csirketokány, bulgur
Májgombóc leves, sóska mártás,
halpogácsa, fél adag burgonya
Karalábé leves, lilahagymás
sertésszelet, párolt rizs
Sertésragú leves, burgonyás kocka,
savanyúság

Pulykamell sonka, margarin,
sulirúd
Téliszalámis sajtkrém, tk
zsemle, jégcsapretek
Tejszelet, alma

Gulyás leves, császármorzsa,
gyümölcs lekvár, körte
Köménymagleves, cukkinis göngyölt
szelet, tavaszi rizs
Zöldséges húsleves, paradicsomos
káposzta, sertés szelet, tk kenyér
Zöldborsó leves, gombás-tejfölös
csirkeragú, tészta köret

Magyaros szendvicskrém, tk
zsemle, kalifornia paprika
Kefír, tk kifli

Vajgaluska leves, burgonyafőzelék,
vagdalt, kenyér
Csontleves, sajtos sült csirkecomb,
zöldséges rizs
Fokhagymakrém leves
levesgyönggyel, milánói makaróni,
sajtszórás
Erdei gyümölcsleves, szezámmagos
halfilé, sárgarépás bulgur

Sajtos párizsi, delma, tk zsemle,
uborka
Reszelt sajt, margarin, zsemle,
paradicsom
Tavaszi felvágott, falusi
margarin, tk zsemle, jégsaláta

Húsgombóc leves, aranygaluska,
vanília sodó

Sonkás kocka sajt, kifli,
sárgarépa karika

Citromos tea, lapka sajt,
delma, tk kenyér,
kígyóuborka
Tej, sajtos rúd

Kertész leves, paprikásburgonya
kolbásszal, uborka, tk kenyér

Kenőmájas, zsemle, zöldpaprika

Babgulyás leves, túrós tészta

Csirkemell sonka, margarin, tk
zsemle, retek

26. SZERDA
Gyümölcsnap
27. CSÜTÖRTÖK

Gyümölcstea, körözött, tk
kenyér
Tej, zala felvágott, delma, tk
zsemle, új hagyma

Tejszínes krémsajt, szezámm
császár zsemle, paradicsom
Málnás joghurt, korpovit keksz

28. PÉNTEK

Karamellás tej, kocka sajt, tk
kifli, zöldségtál

Zöldség leves zabgaluskával, bácskai
rizseshús, csemege uborka
Húsleves zöldséggel, rántott
csirkemell, petrezselymes burgonya ,
cékla
Palóc leves, lekváros bukta

3. HÉTFŐ
4. KEDD
5. SZERDA
Gyümölcsnap
6. CSÜTÖRTÖK

Gyümölcstea, sajt szelet,
delma, tk kenyér, zöldpaprika
Tej, csavart csemege

7. PÉNTEK

Kakaó, teavaj, tk kifli,
paradicsom
Tej, natur vajkrém, magos
zsemle , hónapos retek
Tej, fonott kalács

11. KEDD

Tej, sajtos pogácsa

12. SZERDA
Gyümölcsnap
13. CSÜTÖRTÖK

Citromos tea, sonkás
sajtkrém, rozsos buci, uborka
Tej, kakaós csiga

14. PÉNTEK

Limonádé, zöldfűszeres
sajtkrém, tk kenyér

17. HÉTFŐ

Tej, meggyes pite

18. KEDD

Limonádé, magyaros
vajkrém, tk kenyér, saláta
Tej, gabonagolyó

19. SZERDA
Gyümölcsnap
20. CSÜTÖRTÖK

21. PÉNTEK

24. HÉTFŐ

25. KEDD

Gyümölcstea, trappista sajt
szelet, delma, tk zsemle,
zöldségtál
Tej, főtt virsli, ketchup, tk
kenyér

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

Víkend felvágott, delma, tk
zsemle, sárgarépa
Velencei csemege felvágott,
margarin, tk zsemle, uborka

Libamájpástétom, tk zsemle,
zöldpaprika
Löncs felvágott, margarin,
zsemle, paradicsom

Gyümölcsös joghurt, zabfalat

Diákcsemege, margarin, rozsos
buci

Jó étvágyat kívánunk!
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