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 Tízórai Ebéd Uzsonna 

01.Péntek Csemege felvágott, margarin, 

paradicsom, eljes kiőrlésű 

graham zsemle 

Csirkeragu leves, burgonyás kocka, 

csemegeuborka 

Tejszelet, mandarin 

 

04.Hétfő 
 

GYÜMÖLCSNAP 

Lapka sajt, margarin, paprika, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

Magyaros burgonyaleves, sárgaborsófőzelék 

csirketokány, teljes kiőrlésű graham kenyér 

Uborkás párizsi, margarin, 

félbarna kenyér 

05.Kedd 
 

Méz, margarin, félbarna kenyér Karalábéleves, milánói makaróni, sajtszórás Pizzás májas, paradicsom, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

 

06.Szerda Turista, margarin, kaliforniai 

paprika, zsemle 

Csontleves, paradicsomos káposzta, sertéssült, 

teljes kiőrlésű graham kenyér 

Gépsonka, margarin, 

jégcsapretek, teljes kiőrlésű  

kenyér 

07.Csütörtök Kakaó, kuglóf Gyümölcsleves, fűszeres sült csirkecomb, párolt 

rizs, savanyúság 

Tojáskrém, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

08.Péntek Bécsi felvágott, margarin, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

kenyér 

Palócleves, lekváros fánk Vaníliás puding 

 

11.Hétfő 
GYÜMÖLCSNAP 

Sonkás sajtkrém, paprika, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

Vegyes zöldségleves, tejfölös burgonyafőzelék, főtt 

virsli, teljes kiőrlésű graham kenyér 

Párizsi, margarin, kígyóuborka, 

félbarna kenyér 

12.Kedd Briós, mandarin Zellerleves, tarhonyáshús, savanyúság Olasz felvágott, margarin, 

jégcsapretek, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

13.Szerda Teavaj, paradicsom, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Rántott leves levesgyönggyel, zöldbabfőzelék, 

sertés vagdalt, teljes kiőrlésű graham kenyér 

Reszelt sajt, margarin, 

paradicsom, hosszú zsemle 

14.Csütörtök Tej, kakaós csiga 50%-os gyümölcslé, rántott sertésszelet 

szezámmagos bundában, rizi-bizi, savanyúság 

Tonhalpástétom, kígyóuborka, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

15.Péntek Magyaros vajkrém, paprika, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

Pulykaraguleves, szilvás gombóc Sajtos rúd, mandarin 

 

18.Hétfő Kockasajt, paradicsom, teljes 

kiőrlésű graham spicc 

Reszelt tészta leves, rántott sajt, párolt rizs, 

tartármártás 

 

Csirkemellsonka 

margarin,sárgarépa, félbarna 

kenyér 

19.Kedd 
GYÜMÖLCSNAP 

Sajtos stangli, kivi Lebbencsleves, Temesváry sertéstokány, tészta Snidlinges sonkakrém, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

20.Szerda Csemege felvágott, margarin, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

kenyér 

Csontleves, paradicsommártás, húsgombóc, fél 

adag burgonya 

Müzli szelet, narancs 

21.Csütörtök Kakaó, csokis croassant 50%-os gyümölcslé, lecsós sertésszelet, párolt rizs Májas, paradicsom, teljes 

kiőrlésű tönköly zsemle 

22.Péntek Körözött, paprika, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

Bakonyi betyárleves, darás metélt Túró rudi, alma 

 

25.Hétfő 
GYÜMÖLCSNAP 

Baracklekvár, margarin, 

félbarna kenyér 

Tojásleves, tökfőzelék, sertéspörkölt, teljes 

kiőrlésű graham kenyér 

Pulykasonka, margarin, 

salátamix, teljes kiőrlésű graham 

zsemle 

26.Kedd Túrós batyu, mandarin Karalábéleves, csirkepaprikás, tészta Löncs felvágott, margarin, 

paprika, teljes kiőrlésű graham 

zsemle 

27.Szerda Pápai sajtos kalács, margarin, 

paradicsom 

Csontleves, chilisbab, teljes kiőrlésű graham 

kenyér 

Füstölt sajtszelet, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

kenyér 

28.Csütörtök Tej, fahéjas csiga Paradicsomleves, sok magvas halfilé, hagymás 

tört burgonya, savanyúság 

Teavaj, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű kenyér 

HACCP igazolás kelte: 2002. december 15. 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

Jó étvágyat kívánunk! 


