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 Tízórai Ebéd Uzsonna 

01.Csütörtök Tej, fahéjas csiga                                                      50%-os gyümölcslé, olaszos csirkecombfilé, párolt 

rizs 

Olasz felvágott, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű kenyér 

02.Péntek Magyaros vajkrém, paprika, teljes 

kiőrlésű graham kenyér 

Babgulyás, burgonyás tészta, csemege uborka Habos puding 

 
05.Hétfő Májas, paprika, teljes kiőrlésű kenyér Magyaros burgonyaleves, zöldbabfőzelék, fűszeres 

csirketokány, teljes kiőrlésű kenyér 

Tavaszi felvágott, margarin, félbarna 

kenyér 

06.Kedd 

GYÜMÖLCSNAP 

Pizzás kifli, alma Tavaszi zöldséglevesleves, csirkepaprikás,  bulgur Reszelt sajt, margarin, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

07.Szerda Zöldfűszeres vajkrém, félbarna kenyér Csontleves, paradicsommártás, húsgombóc, fél 

adag burgonya 

Pulykapárizsi, paradicsom, teljes 

kiőrlésű kenyér 

08.Csütörtök Tej, briós Gyümölcsleves, rántott halfilé, burgonya , 

majonézes kukoricasaláta 

Barackos túrókrém, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

09.Péntek Teavaj, paprika, pápai sajtos kalács Palócleves, buci nudli, porcukor Gyümölcsjoghurt, teljes kiőrlésű 

tönköly spicc 

 
12.Hétfő Natúr sajtkrém, paradicsom, hosszú 

zsemle 

Karalábéleves, tejfölös burgonyafőzelék, 

csirkeropogós sütőben sütve, teljes kiőrlésű graham 

kenyér 

Pulykasonka, margarin, sárgarépa, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

13.Kedd 

GYÜMÖLCSNAP 

Csokis croassant, mandarin Tojásleves, carbonara spagetti Méz, margarin, teljes kiőrlésű kenyér 

14.Szerda Körözött, paprika, teljes kiőrlésű graham 

zsemle 

Kertészleves, gyümölcsmártás, sertéssült, fél adag 

rizs 

Zöld saláta, margarin, pápai sajtos 

kalács 

15.Csütörtök Tej, kakaós kalács Brokkolikrémleves levesgyönggyel, fokhagymás-

tejfölös csirkecombfilé, párolt bulgur 

Főtt tojás, margarin kígyóuborka, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

16.Péntek Turista felvágott, margarin, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Karfiolos pulykaragu leves, mákos metélt Túró rudi, mandarin 

 
19.Hétfő 

 

GYÜMÖLCSNAP 

Pápai sajtos kalács, paradicsom, 

margarin 

Reszelt tésztaleves, szárazbabfőzelék,  sertés 

aprópecsenye, teljes kiőrlésű kenyér 

Kedvenc felvágott, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű kenyér 

20.Kedd Kakaós fatörzs, kiwi Tavaszi zöldségleves, rizseshús, savanyúság Sonkakrém, jégcsapretek, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

21.Szerda 

 

Ausztria felvágott, margarin, paprika, 

hosszú zsemle 

 Köménymagleves pirított zsemlekockával, 

kelkáposzta főzelék, vagdaltpogácsa, teljes kiőrlésű 

graham kenyér 

Müzli szelet, alma 

22.Csütörtök Kakaó, vaníliás kuglóf 50%-os gyümölcslé, halfilé párizsi bundában,párolt 

rizs, vitamin saláta 

Sajt szelet, kígyóuborka, margarin, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

23.Péntek Bécsi felvágott, margarin, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

Csirkebecsinált leves, túrós derelye, porcukor Puding 

 
26.Hétfő Ízesített sajtkrém, paradicsom, magvas 

zsemle 

Vajgaluska leves, zöldborsófőzelék, grill virsli, teljes 

kiőrlésű graham kenyér 

Csirkemellsonka, zöldségmix, 

margarin, teljes kiőrlésű kenyér 

27.Kedd Kakaós csiga, alma Lebbencsleves, milánói makaróni, sajtszórás Snidlinges tojáskrém, kígyóuborka, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

28.Szerda 

GYÜMÖLCSNAP 

Csemege felvágott, margarin, 

paradicsom, hosszú zsemle 

Csontleves, parajfőzelék, sertéspörkölt, fél adag 

burgonya 

Lekvár, margarin, teljes kiőrlésű 

kenyér 

01.Csütörtök Tej, diós búrkifli Paradicsomleves, bakonyi sertésszelet, párolt rizs Sonkás kockasajt, kifli, mandarin 

02.Péntek Teavaj, paradicsom, teljes kiőrlésű 

kenyér 

Mészáros leves,  káposztás tészta, porcukor  

Karfiolos pulykaragu leves, mákos metélt 

 Teljes kiőrlésű keksz, alma 

HACCP igazolás kelte: 2002. december 15. 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

Jó étvágyat kívánunk! 


