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 Tízórai Ebéd Uzsonna 

01.03.Csütörtök Pizzás kifli, mandarin 50%-os gyümölcslé, natúr sertésszelet, Budapest ragu, 

párolt rizs 

Pulykasonka, margarin, jégsaláta, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

01.04.Péntek Magyaros vajkrém, kaliforniai 

paprika, teljes kiőrlésű graham 

zsemle 

Palócleves, lekváros bukta, alma Vaníliás puding 

 

01.07.Hétfő 

GYÜMÖLCSNAP 

Lapka sajt, margarin, 

paradicsom, félbarna kenyér 

Tojásleves, lencsefőzelék, vagdaltpogácsa, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

Húspástétom, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

01.08.Kedd Briós, narancs Zellerleves, milánói makaróni, sajtszórás Gépsonka, margarin, kígyóuborka, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

01.09.Szerda Snidlinges májas, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

Csontleves, paradicsommártás, húsgombóc, fél adag 

burgonya 

Citromos vaníliás túrókrém 

mazsolával, zsemle 

01.10.Csütörtök Kakaó, foszlós kalács Brokkolikrémleves levesgyönggyel, rántott  halfilé, 

petrezselymes burgonya, uborkás majonéz 

Sajt szelet, retek, teljes kiőrlésű 

tönköly spicc 

01.11.Péntek Ausztria szalámi, margarin, 

paprika, teljes kiőrlésű graham 

zzemle 

Jókai bableves, diós nudli, vanília sodó Sajtos rúd, mandarin 

 

01.14.Hétfő 

GYÜMÖLCSNAP 

Kockasajt, paprika, hosszú 

zsemle 

Zöldborsóleves,burgonyafőzelék, csirkepörkölt, teljes 

kiőrlésű graham kenyér 

Magvas sajtkrém, kápia paprika, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

01.15.Kedd Sajtos stangli, mandarin Magyaros gombaleves, vadas mártás sertéshússal, tészta 

köret 

Párizsikrém, zöldhagyma, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

01.16.Szerda Lekvár, margarin, félbarna 

kenyér 

50%-os gyümölcslé, parajfőzelék, sertéspörkölt, fél adag 

burgonya 

Sajtos-füstölt pulykapárizsi, 

margarin, kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

kenyér 

01.17.Csütörtök Tej, kakaós csiga Gyümölcsleves, rántott csirkecomb,párolt rizs, 

savanyúság 

Teavaj, paradicsom, teljes kiőrlésű 

kenyér 

01.18.Péntek Bécsi felvágott, margarin, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

kenyér 

Húsgombócleves, lekváros derelye Müzli szelet, mandarin 

 

01.21.Hétfő Tejszínes sajtkrém, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

Zöldbableves, rizseshús, savanyúság Pápai sajtos kalács, margarin, 

kígyóuborka 

01.22.Kedd Tiroli rétes, alma Burgonyaleves, Eszterházy csirketokány, tészta köret Tavaszi felvágott, margarin, 

jégcsapretek, teljes kiőrlésű kenyér 

01.23.Szerda 

GYÜMÖLCSNAP 

Körözött, paprika, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

50%-os gyümölcslé, székelykáposzta, teljes kiőrlésű 

graham kenyér 

Párizsi, margarin, paradicsom, zsemle 

01.24.Csütörtök Tej , diós búrkifli Paradicsomleves,  borzas sertésszelet, kukoricás rizs Kapros-citromos tonhalpástétom, 

paradicsom, teljes kiőrlésű graham 

zsemle 

01.25.Péntek 

 

Turista, margarin, paprika, 

teljes kiőrlésű kenyér 

Gulyásleves, sajtos pogácsa 

 

Túró rudi, alma 

 

01.28.Hétfő Natúr vajkrém, paprika, 

félbarna kenyér 

Reszelt tésztaleves, zöldborsófőzelék, grill virsli, teljes 

kiőrlésű graham kenyér 

Majonézes tojáskrém, kígyóuborka, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

01.29.Kedd Cokis croassant, alma Zellerleves, sajtos csirkeragu, tészta köret Zala felvágott, margarin, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

01.30.Szerda Teavaj, kaliforniai paprika, 

félbarna kenyér 

Csontleves, paprikás burgonya kolbásszal, teljes 

kiőrlésű graham kenyér 

Sajt szelet, margarin, kígyóuborka, 

teljes kiőrlésű tönköly zsemle 

01.31.Csütörtök Kakaó, vaníliás kuglóf Fokhagymakrémleves levesgyönggyel, gombás 

sertésszelet, párolt rizs 

Májas, zöldhagyma, teljes kiőrlésű 

tönköly zsemle 

02.01.Péntek 

GYÜMÖLCSNAP 

Csemege felvágott, margarin, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

Csirkeraguleves, burgonyás kocka, csemege uborka Gyümölcsjoghurt, kifli 

HACCP igazolás kelte: 2002. december 15. 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

            Jó étvágyat kívánunk! 


