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05.02.Csütörtök Tej, kalács Paradicsomleves, göngyölt szelet, párolt rizs, friss saláta Gépsonka, margarin, paprika, teljes 

kiőrlésű kenyér 

05.03.Péntek Natúr vajkrém, paradicsom, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

Palócleves, sajtos-tejfölös tészta Vaníliás puding 

 
05.06.Hétfő Teavaj, pápai sajtos kalács Magyaros burgonyaleves, lencsefőzelék, vagdaltpogácsa, 

teljes kiőrlésű graham kenyér 

Téliszalámis sajtkrém, kígyóuborka, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

05.07.Kedd ökörszem,alma Zellerleves, rizseshús, almabefőtt Olasz felvágott, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű graham 

zsemle 

05.08.Szerda 

GYÜMÖLCSNAP 

Lapka sajt, margarin, félbarna 

kenyér 

Daragaluska leves, paprikás burgonya kolbásszal, teljes 

kiőrlésű graham kenyér 

Snidlinges sonkakrém, paprika, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

05.09.Csütörtök Kakaó, briós 50%-os gyümölcslé, magvas halfilé, rizi-bizi, savanyúság Joghurtos Delma margarin, saláta, 

teljes kiőrlésű tönköly zsemle 

05.10.Péntek Csemege felvágott, margarin, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Csirkeragu leves, darás metélt, barack lekvár Sonkás kockasajt, retek, kifli 

 
05.13.Hétfő Natúr sajtkrém, teljes kiőrlésű 

kenyér 

Reszelt tésztaleves, székelykáposzta, teljes kiőrlésű 

graham kenyér 

Tarja, margarin, zöldhagyma, hosszú  

zsemle 

05.14.Kedd 

GYÜMÖLCSNAP 

Csokis croassant, alma Zöldborsóleves, Eszterházy csirketokány, tészta köret Csirkemellsonka, margarin, jégsaláta, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

05.15.Szerda Körözött, paprika, zsemle Csontleves, paradicsommártás, húsgombóc, fél adag 

burgonya 

Májas, paradicsom, teljes kiőrlésű 

tönköly zsemle 

05.16.Csütörtök Tej, mákos búrkifli Tojásleves, Dubarry sertésszelet, párolt rizs Párizsikrém, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű kenyér 

05.17.Péntek Turista, margarin, paradicsom, 

teljes kiőrlésű kenyér 

Babgulyás, szilvás gombóc Tejszelet 

 
05.20.Hétfő Kakaós csiga, alma Zöldbableves, burgonyafőzelék, csirkepörkölt, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Pulykamellsonka, margarin, paprika, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

05.21.Kedd Magyaros vajkrém, paprika, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

Gombaleves, bolognai spagetti Vaníliás-epres krémtúró, zsemle 

05.22.Szerda 

GYÜMÖLCSNAP 

Főtt virsli, ketchup, hosszú zsemle Kertészleves, halrudak sütőben sütve, főtt burgonya,  

tartármártás 

Trappista sajt szelet, 

margarin,kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

tönköly zsemle 

05.23.Csütörtök Kakaó, vaníliás kuglóf Brokkolikrémleves levesgyönggyel, barackos 

csirkecomb, párolt rizs 

Zöldséges felvágott, paradicsom,  

margarin, teljes kiőrlésű kenyér 

05.24.Péntek  Lekvár, teljes kiőrlésű kenyér Gulyásleves, sajtos pogácsa Kockasajt, zöldhagyma, kifli 

 
05.27.Hétfő Natúr vajkrém, félbarna kenyér Vajgaluska leves, zöldborsófőzelék, főtt virsli, teljes 

kiőrlésű graham kenyér 

Pápai sajtos kalács, margarin, 

paradicsom 

05.28.Kedd 

 

GYÜMÖLCSNAP 

Kakaós fatörzs, körte Karalábéleves, sertéspaprikás, párolt bulgur Sült húskenyér, margarin, 

kígyóuborka teljes kiőrlésű graham 

zsemle 

05.29.Szerda Snidlinges májas, hosszú zsemle Csontleves, meggymártás, sertéssült, fél adag párolt rizs Reszelt sajt, margarin, paradicsom, 

teljes kiőrlésű tönköly zsemle 

05.30.Csütörtök Tej, lekváros bukta 50%-os gyümölcslé, rántott csirkemell szezámmagos 

bundában, fél adag párolt rizs, fél adag párolt zöldség 

Húspástétom, kaliforniai paprika, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

05.31.Péntek Bártfai csemege, margarin, 

paprika, teljes kiőrlésű graham  

zsemle 

Becsinált leves pulykából, burgonyás kocka, kovászos 

uborka 

Gyümölcsjoghurt, búzakorpás 

diákrúd 

HACCP igazolás kelte: 2002. december 15. 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Jó étvágyat kívánunk! 

 


