ÉTLAP
2019. SZEPTEMBER HÓ
Dátum
2. hétfő

TÍZÓRAI
Tea, trappista reszelt sajt,
delma, rozsos buci

EBÉD
Zöldséges daragaluska leves, tejfölös
burgonyafőzelék, vagdalt pogácsa, tk. kenyér

UZSONNA
Magyaros szendvicskrém, tk.
zsemle, uborka

3. kedd

Málnás gyümölcstea, natúr
sajtkrém, tk. kenyér

Zöldborsó leves, Bakonyi sertéstokány, tészta
köret

Puykamellsonka, margarin, magos
zsemle, retek

4. szerda
Gyümölcsnap
5. csütörtök

Tej, almás pite

Fokhagymakrémleves levesgyönggyel, rántott sajt,
zöldséges rizs , szilva
Reszelt tésztaleves, sárgaborsó főzelék,
csirkepörkölt, kenyér

Teavaj, tk. zsemle, zöldpaprika

6. péntek

Tej, kenőmájas, tk kenyér,
paradicsom

Palóc leves sertéshússal, sajtos pogácsa

Erdei gyümölcsös joghurt, korpovit
keksz

9. hétfő

Karamellás tej, kuglóf

Padlizsánkrém, tk.zsemle, uborka

10. kedd

Limonádé, sonkás kocka sajt,
tk.kifli

Karalábé leves, mézes-mustáros csirkecomb,
petrezselymes burgonya
Csontleves zöldséggel, székelykáposzta, tk kenyér ,

Gyümölcstea, zöldfűszeres
vajkrém, kifli,

11. szerda
Gyümölcsnap
12. csütörtök

Tej, mézes vajas kenyér

13. péntek

túró rudi

Sajt szelet, margarin,tk zsemle,
retek

Tavaszi felvágott, margarin, korpás
zsemle, paradicsom

Brokkoli krémleves árpagyönggyel, bolognai
spagetti, sajtszórás, alma
Zöldséges vajgaluska leves, zöldbabfőzelék, pulyka
pörkölt, kenyér

Tonhalpástétom, tk.zsemle,
kígyóuborka

Citromos tea, lapkasajt, falusi
margarin, tk.kenyér,uborka
Tej, zöldfűszeres sajtkrém,tk
kifli
Tej,csokis gabonagolyó

100% multivitaminos gyümölcslé, parmezános
halfilé, sárgarépás bulgur
Zellerleves, parajfőzelék, grill virsli, fél adag
burgonya
Tárkonyos pulykaraguleves, káposztás kocka

18. szerda
Gyümölcsnap

Kakaó, burgonyás pogácsa

Rántott leves zabgaluskával, Stroganoff csirke,
párolt rizs , körte

Olasz felvágott, delma, tk. zsemle,
kaliforniai paprika
Sajtos párizsi, delma, császárzsemle,
jégsaláta
Natúr kocka sajt, tk zsemle,
sárgarépa karika
Zala felvágott,delma, tk. zsemle,
paprika

19. csütörtök

Tej, margarin, tk. kifli
zöldpaprika
Gyümölcstea, magyaros
vajkrém,
szezámm.császárzsemle
Tej, meggyes szelet

Húsleves zöldséggel, töltött paprika, fél adag
burgonya
Babgulyás leves, lekváros bukta

Téliszalámis sajtkrém, sulirúd

Karfiol leves, cukkinis göngyölt hús, bulgur,
savanyúság

Pritaminos húskenyér, margarin, tk
zsemle, paradicsom

Limonádé, sajtkrém, tk kenyér,
jégcsapretek
Tej, sajtos rúd

Csurgatott leves, finom főzelék, sertéspörkölt, tk.
kenyér

Áfonyalekvár, margarin, kenyér

Mészáros leves, császármorzsa lekváros
öntettel, alma

Tejszínes sajtkrém, tk zsemle, saláta

Tej, libamájpástétom, tk
kenyér, kaliforniai paprika
Tej, parízer, falusi margarin, tk
kenyér, uborka

Tavaszi leves, paprikás burgonya, kenyér

Meggyes túrókrém, zsemle

Vegyes gyümölcsleves, kukoricapelyhes rántott
halfilé, ½ rizs, ½ párolt zöldség

Tejszelet, alma

Tej, csokis chroissant

Kertész leves, tejfölös csirkepaprikás, tészta köret

Diákcsemege, delma, tk zsemle,
paradicsom

16. hétfő
17. kedd

20. péntek

23. hétfő
24. kedd
25. szerda
Gyümölcsnap
26. csütörtök
27. péntek
30. hétfő

Tej, kakaós csiga

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
Ördögkonyha Dolgozói

Magyaros vajkrém, tk zsemle,
paradicsom

Csirkemell sonka, delma, tk. zsemle,
saláta

Jó étvágyat kívánunk!

