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 Tízórai Ebéd Uzsonna 

04.Szerda 

GYÜMÖLCSNAP 

Briós, alma Tojásleves, tarhonyáshús, savanyúság Teavaj, kígyóuborka, pápai sajtos 

kalács 

05.Csütörtök Tej, fahéjas csiga Brokkolikrémleves levesgyönggyel, almás 

csirkemell, burgonya 

Lilahagymás házi húspástétom, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

06.Péntek Natúr vajkrém, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

Pulykaragu leves, szilvás gombóc Puding 

 
09.Hétfő Sajtkrém, paradicsom, teljes 

kiőrlésű tönköly zsemle 

Karalábéleves, tejfölös burgonyafőzelék, 

csirkeropogós , teljes kiőrlésű graham kenyér 

Baracklekvár, teljes kiőrlésű 

kenyér 

10.Kedd 

 

GYÜMÖLCSNAP 

Lekváros táska, körte Rántott leves zsemlekockával, csirketokány, fél 

adag bulgur, fél adag párolt zöldség 

Löncs felvágott, margarin, 

jégcsapretek, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

11.Szerda Főtt virsli, ketchup, hosszú 

zsemle 

Csontleves, parajfőzelék, sertéspörkölt, fél adag 

burgonya 

Sajtos füstölt pulykapárizsi, 

margarin, saláta, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

12.Csütörtök Kakaó, foszlós  kalács Paradicsomleves, rántott sertésszelet mandulás 

bundában, párolt rizs, friss  saláta 

Halpástétom, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

13.Péntek Csemege felvágott, margarin, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

Csirkeragu leves, darás metélt Túró rudi, alma 

 
16.Hétfő 

 

GYÜMÖLCSNAP 

Májas, paradicsom, hosszú 

zsemle 

Reszelt tészta leves, lencsefőzelék, 

sertéspörkölt, teljes kiőrlésű graham kenyér 

Csirkemellsonka, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

17.Kedd Kakaós fatörzs, narancs Zellerleves, milánói makaróni, sajtszórás Uborkás párizsi, margarin, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

kenyér 

18.Szerda Zöldfűszeres vajkrém, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

tönköly zsemle 

Tojásleves, rántott sajt sütőben sütve, párolt 

rizs, tartármártás 

Sajt szelet, margarin, 

paradicsom, magvas zsemle 

19.Csütörtök Tej, túrós batyu Gyümölcsleves, sajtos-sonkás pulykamell, 

párolt rizs 

Főtt tojás, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

tönköly zsemle 

20.Péntek Körözött, paprika, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

Frankfurti leves, túrós derelye Habos puding 

 
23.Hétfő 

 

 

Sonkás sajtkrém, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

Tavaszi zöldségleves, zöldbabfőzelék, 

pulykatokány, teljes kiőrlésű graham kenyér 

Párizsi, margarin, paradicsom, 

pápai sajtos kalács 

24.Kedd 

GYÜMÖLCSNAP 

Mogyorókrém, teljes kiőrlésű 

kenyér 

Karfiolleves, bakonyi csirkeragu, párolt bulgur Mazsolás krémtúró, zsemle 

25. Szerda Kockasajt, kifli, alma Csontleves, meggymártás, sertéssült, fél adag 

párolt rizs 

Pulykarolád, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

26.Csütörtök Tej, pizzás kifli 100%-os gyümölcslé, sajtos halfilé, 

petrezselymes burgonya, majonézes 

kukoricasaláta 

Sonkakrém, jégcsapretek, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

27.Péntek Magyaros vajkrém, paprika, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

Sertésragu leves, olaszos  penne , sajtszórás Gyümölcsjoghurt, teljes kiőrlésű 

tönkölyspicc 

 
30.Hétfő 

 

GYÜMÖLCSNAP 

Teavaj, paprika, teljes 

kiőrlésű graham spicc 

Zabgaluska leves, zöldborsófőzelék, grill virsli, 

teljes kiőrlésű graham kenyér 

Gépsonka, margarin, 

kígyóuborka, hosszú zsemle 

HACCP igazolás kelte: 2002. december 15. 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

Jó étvágyat kívánunk! 


