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 Tízórai Ebéd Uzsonna 

03.Hétfő Kakaós csiga, alma Zöldborsóleves, pásztortarhonya, savanyúság Gyümölcsjoghurt, teljes kiőrlésű 

tönköly spicc 

04.Kedd 

GYÜMÖLCSNAP 

Mogyorókrém, zsemle Karfiolleves, milánói makaróni, sajtszórás Csirkemellsonka, margarin, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

05.Szerda Főtt virsli, ketchup, 

hosszú zsemle 

Vegyes zöldségleves, Eszterházy csirketokány, 

párolt bulgur 

Tavaszi felvágott, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

06.Csütörtök Tej, lekváros táska Köménymagleves zsemlekockával, sajtos sült 

csirkecomb, párolt rizs, savanyúság 

Snidlinges májas, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

07.Péntek Csemege felvágott, 

margarin, paprika, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

Babgulyás, sajtos pogácsa Túró rudi, banán 

 
10.Hétfő Natúr sajtkrém, paprika, 

félbarna kenyér 

Reszelt tésztaleves, zöldbabfőzelék, 

vagdaltpogácsa, teljes kiőrlésű kenyér 

Tonhalpástétom, paradicsom, 

teljes kiőrlésű tönköly zsemle 

11.Kedd 

GYÜMÖLCSNAP 

Diós búrkifli, körte Zellerleves, sonkás kocka Reszelt sajt, margarin, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

12.Szerda Ausztria felvágott, 

margarin, paprika, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Csontleves, paradicsommártás, húsgombóc, fél 

adag burgonya 

Teavaj, salátamix, pápai sajtos 

kalács 

13.Csütörtök Kakaó, túrós batyu Tojásleves, ketchupos csirkecomb, párolt rizs Párizsi, margarin, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

14.Péntek Bécsi felvágott, margarin, 

paprika, teljes kiőrlésű 

kenyér 

Sertésragu leves, mogyorókrémes derelye Vaníliás puding 

 
17.Hétfő 

GYÜMÖLCSNAP 

 

Sajtkrém, paprika, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

Rántott leves levesgyönggyel, szárazbabfőzelék, 

pulykapörkölt, teljes kiőrlésű graham kenyér 

Pulykasonka, margarin, 

paradicsom, félbarna kenyér 

18.Kedd Fahéjas csiga, alma Zöldborsóleves, rántott sajt sütőben sütve, párolt 

rizs, tartármártás 

Meggyes krémtúró, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

19.Szerda Lapka sajt, margarin, 

paradicsom, félbarna 

kenyér 

Karalábéleves, tejfölös burgonyafőzelék, rántott 

párizsi, teljes kiőrlésű kenyér 

Uborkás párizsi, margarin, 

paprika, teljes kiőrlésű kenyér 

20.Csütörtök Tej, vaníliás kuglóf Paradicsomleves, magvas halfilé, petrezselymes 

burgonya, savanyúság 

Sonkakrém, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű tönköly zsemle 

21.Péntek Turista, margarin, 

paradicsom, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Csirkeragu leves, tejberizs, kakaószórás Sonkás kockasajt, retek, kifli 

 
24.Hétfő Áfonyalekvár, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Rizsleves, zöldborsófőzelék, grill virsli, teljes 

kiőrlésű graham kenyér 

Soproni felvágott, margarin, 

paradicsom, magvas zsemle 

25.Kedd 

GYÜMÖLCSNAP 

Tiroli túrós rétes, alma Zöldbableves, csikós tokány, párolt rizs Gépsonka, margarin, jégsaláta, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

26.Szerda Teavaj, paprika, pápai 

sajtos kalács 

Csontleves, paradicsomos káposztafőzelék, sült 

sertéscomb, teljes kiőrlésű kenyér 

Füstölt sajtszelet, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

27.Csütörtök Kakaó, briós 50%-os gyümölcsé, töltött csirkecomb, párolt 

bulgur, savanyúság 

Tojáskrém, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

28.Péntek 

 

Kenőmájas, paradicsom, 

teljes kiőrlésű tönköly 

zsemle 

Palócleves, szilvás gombóc Tejszelet, alma 

HACCP igazolás kelte 2002. december 15. 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! 

      Jó étvágyat kívánunk! 


