
  Kölcsey iskola konyha 

 

  É T L A P                                                                             2019. október hó 

 Tízórai Ebéd Uzsonna 

01. 
Kedd 

Téliszalámis sajtkrém,                                    
tk. kenyér 

Karalábé leves,                                                           
paprikás burgonya 

Zala felvágott, margarin, paprika,                        
korpás zsemle 

02. 
Szerda 

Gépsonka, margarin, paradicsom,                  
hosszú zsemle 

Csontleves,                                                                   
köményes sertés sült, sóska mártás, ½ rizs 

Főtt tojás, margarin, saláta,                           
tk. tönköly spitz 

03. 
Csütörtök 

Kakaó, fatörzs kifli 
Brokkolikrém leves,                                                          

sült csirkecomb, rizi-bizi 
Tonhalpástétom, uborka,                              

tk. graham zsemle 

04. 
Péntek 

gyümölcsnap 

Natúr vajkrém, paradicsom,                             
tk. kenyér 

Babgulyás,                                                                         
sajtos pogácsa, 

Vaníliás puding 

07.                      
Hétfő 

Túrós ökörszem 
Kömény leves,                                                   

csirkepaprikás, tészta 
Barackos túrókrém,                                            

tk. tönköly spitz 

08.                 
Kedd 

Vaj, sárgarépa, zsemle 
Reszelt tészta leves,                                                          

natúr csirkemell, gyümölcs mártás, ½ rízs 
Diák csemege, margarin, uborka,               

tk. graham spitz 

09.                 
Szerda 

Sonkás kockasajt, paradicsom, kifli 
Csontleves,                                                                    

lencse főzelék, sült virsli, tk. kenyér 
Párizsi, margarin, uborka,                            

zsemle 

10.                
Csütörtök 

Joghurt uborkás májas, tk. kenyér 
Kertész leves,                                                             

mandulás halfilé, burgonya, savanyúság 
Trappista sajt, margarin, saláta,                            

tk. tönköly zsemle 

11.                      
Péntek 

gyümölcsnap 

Zöldfűszeres vajkrém, paradicsom,                       
tk. graham zsemle 

Frankfurti leves,                                                                 
túrós derelye 

Gyümölcsös joghurt,                                         
kifli 

14.                   
Hétfő 

Gyümölcsös müzli 
Zöldség leves,                                                               

sárgaborsó főzelék, sertés pörkölt, tk. kenyér 
Pritaminos húskenyér, uborka,           

hosszú zsemle 

15.                      
Kedd 

Lapkasajt, margarin, paradicsom,                 
tk. kenyér 

Daragaluska leves,                                                            
lecsós aprópecsenye, rizs 

Barack lekvár, margarin, zsemle                              

16.                      
Szerda 

Bécsi felvágott, margarin,                                   
tk. graham zsemle 

Csontleves,                                                                     
töltött paprika, ½  burgonya 

Csokis croissant,                                         
alma 

17.            
Csütörtök 

Kakaó, kalács 
Gyümölcs leves,                                                   

göngyölt szelet, kukoricás rizs, 
Körözött, paprika,                                              
tk. tönköly spitz 

18.                
Péntek 

gyümölcsnap 

Szalámis kockasajt,                                                  
tk. kenyér 

Gulyás leves,                                                                  
darás metélt 

Csirke pizza szelet, margarin, paradicsom,                   
tk. graham zsemle 

21.                 
Hétfő 

Pizzás csiga 
Zeller leves,                                                                         

milánói makaróni 
Tavaszi rolád, margarin, saláta,                   

tk. graham zsemle 

22.                      
Kedd 

Tejszínes sajtkrém, paprika, tk. kenyér 
Lebbencsleves,                                                         

paradicsomos káposzta, fűszeres sertéscsíkok,             
tk. kenyér 

Vaníliás túrókrém,                                           
korpás zsemle 

23.                 
Szerda 

ÜNNEPNAP ÜNNEPNAP ÜNNEPNAP 

24.           
Csütörtök 

Joghurt, pulykamell sonka, margarin, tk. 
kenyér 

Paradicsomleves,                                                            
rántott halfilé sokmagvas bundában, burgonya, 

savanyúság 
Natúr kockasajt, uborka, tönköly spitz 

25.                     
Péntek 

gyümölcsnap 

Magyaros vajkrém, saláta,                            
tk. kenyér 

Mészáros leves,                                                        
nutellás gombóc 

Füstölt sajt, paprika, margarin,                     
tk. tönköly spitz 

28.                  
Hétfő 

Margarin, pápai sajtos kalács 
Karfiol leves,                                                                

zöldborsó főzelék, sült virsli, tk. kenyér 
Húskenyér, margarin, retek, tk. graham 

spitz 

29.                      
Kedd 

Kalács, nutella 
Vajgaluska leves,                                                               

mexikói csirketokány, tészta 
Zöldfűszeres kockasajt, uborka,                 

tk. tönköly zsemle 

30.              
Szerda 

Kenőmájas, paradicsom,                                
korpás zsemle 

Csontleves,                                                                  
rizseshús, befőtt 

Áfonya lekvár, margarin,                               
tk. kenyér 

31.                   
Csütörtök  

gyümölcsnap 
Kakaó, olasz felvágott, margarin, tk. kenyér 

Tojásleves,                                                                           
tejfölös fokhagymás csirkecombfile, burgonya, sav. 

Edami sajt, margarin, uborka, zsemle 

HACCP igazolás kelte: 2002. december 15. 
Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!                                            

                                                                                 Jó étvágyat kívánunk! 


