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 Tízórai Ebéd Uzsonna 

05.Hétfő 

GYÜMÖLCSNAP 

Kakaós csiga Zellerleves, lencsefőzelék, csirke nuggets, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Körözött, paprika, hosszú zsemle 

06.Kedd Tömlős sajtkrém, 

paradicsom, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Rántott leves levesgyönggyel, tarhonyáshús, vitamin 

saláta 

Lekvár, margarin, félbarna 

kenyér 

07.Szerda Bécsi felvágott, 

margarin, 

paradicsom,félbarna 

kenyér 

Csontleves, paradicsommártás, húsgombóc, fél adag 

burgonya 

Párizsi, margarin, paprika, teljes 

kiőrlésű kenyér 

08.Csütörtök Kakaó, foszlós kalács Gyümölcsleves, ketchupos csirkecomb, párolt rizs Csirkemellsonka, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

kenyér 

09.Péntek Snidlinges májas, 

paprika,teljes kiőrlésű 

kenyér 

Húsgombócleves, szilvás gombóc Puding 

 
12.Hétfő 

GYÜMÖLCSNAP 

Vajkrém, paprika, 

félbarna kenyér 

Tavaszi zöldségleves, zöldborsófőzelék, grill virsli, 

teljes kiőrlésű kenyér 

Sajtos-füstölt pulykapárizsi, 

margarin, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

13.Kedd Lekváros táska, alma Magyaros gombaleves, milánói makaróni, sajtszórás Tonhalpástétom, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

14.Szerda Zöldfűszeres sajtkrém, 

paradicsom, teljes 

kiőrlésű graham 

zsemle 

Csontleves, székelykáposzta, teljes kiőrlésű kenyér Müzli szelet, banán 

15.Csütörtök Tej, túrós batyu 50%-os gyümölcslé, rántott sertésszelet szezámmagos 

bundában, párolt rizs, vitamin saláta 

Teavaj, kígyóuborka, teljes 

kiőrléű kenyér 

16.Péntek Ausztria felvágott, 

margarin, paradicsom, 

teljes kiőrlésű tönköly 

zsemle 

Gulyásleves, sajtos pogácsa Tejszelet, alma 

 
19.Hétfő 

GYÜMÖLCSNAP 

Sajtkrém, paprika, 

teljes kiőrlésű kenyér 
 Karalábéleves,tökfőzelék sertéspörkölt, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Meggyes túrókrém, zsemle 

20.Kedd Pizzás kifli, alma Zöldborsóleves, rántott sajt, párolt rizs, tartármártás Zala felvágott, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

21.Szerda Főtt virlsi, ketchup, 

hosszú zsemle 
Csontleves, parajfőzelék, sertéspörkölt, fél adag 

burgonya 

Párizsikrém, jégcsapretek, teljes 

kiőrlésű kenyér 

22.Csütörtök Tej, csokis croassant Tojásleves, fokhagymás-tejfölös csirkecombfilé, párolt 

bulgur 

Füstölt sajtszelet, margarin, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

23.Péntek Mogyorókrém, 

félbarna kenyér 

Frankfurti leves, darás metélt Kockasajt, búzakorpás diákrúd, 

retek 

 
26.Hétfő Májas, paprika, teljes 

kiőrlésű kenyér 
Karfiolleves, sárgaborsófőzelék, pulykapörkölt, teljes 

kiőrlésű graham kenyér 

Zöldséges felvágott, margarin, 

paradicsom, félbarna kenyér 

27.Kedd Briós, alma Magyaros burgonyaleves, sonkás kocka Főtt tojás, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

28.Szerda 

GYÜMÖLCSNAP 

Magyaros vajkrém, 

paprika,teljes kiőrlésű 

kenyér 

Zellerleves, chilisbab, teljes kiőrlésű kenyér Pápai sajtos kalács, margarin, 

zöldségmix 

29.Csütörtök Tej, fahéjas csiga Paradicsomleves, rántott halfilé,párolt rizs, cékla Teavaj, paradicsom, teljes 

kiőrlésű kenyér 

30.Péntek Turista, margarin, 

paradicsom, félbarna 

kenyér 

Bakonyi betyárleves, barackos gombóc Gyümölcsjoghurt, teljes kiőrlésű 

tönköly spicc 

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


