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                                                            2019. November 4 -8.-ig. 

HÉTFŐ 

Húsleves tésztával/G,T/ 

Pankó morzsában sült rántott szelet rizzsel/G,T/ 

Rakott zöldbab tejföllel és sajttal sütve/G,L,/ 

KEDD 

Kelkáposzta leves burgonya gombóccal/G,T/ 

Ázsiai zöldséges csirkeragu basmati rizzsel/G/ 

Lencsefőzelék lassan sült fokhagymás tarjával/G,L/ 

SZERDA 

Zöldborsóleves/G,T/ 

Csirkés rizottó sajttal szórva/L/ 

Házi halpogácsa krokettal /G,T/ 

CSÜTÖRTÖK 

Paradicsomleves/G,T/  

Roston csirkemell tejszínes gombás spagettivel/G,L,T/ 

Csőben sült brokkoli olajos magvakkal/G,L/ 

                                                                             PÉNTEK 

Gulyásleves/G,T/ 

Mákos tészta/G,T/ 

Rántott halrudak spenótmártás burgonya/G,L,T/ 

 

 

Az ételek allergia és intoleranciát okozó összetevőiről napi egyeztetés szükséges az étteremben! 
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2019.November 11-15.-ig 

HÉTFŐ 

Húsleves tésztával/G,T/ 

Rokfortos, paradicsomos penne ruccolával/G,T/ 

Rántott szelet hasáb burgonya/G,T/ 

KEDD 

Lestyános burgonyaleves/G,T/  

Eszterházi szelet tészta köret/G,T,/ 

Majorannás sült csirkecomb rizibizivel/G/ 

SZERDA 

Zöldségleves/G,T/ 

Milánói makaróni/G,L,T/ 

Burgonyafőzelék húspogácsával/G,L,T/ 

CSÜTÖRTÖK 

Karfiol leves/G,T/ 

Rántott sajt rizs tartár/G,L,T/ 

Zöldséges sertés ragu paradicsomos bulgurral 

PÉNTEK 

Frankfurti leves/G,L,SZ/ 

Rántott halfilé burgonya püré/G,L,T/ 

Diós tészta/G,T/ 

 

 

Az ételek allergia és intoleranciát okozó összetevőiről napi egyeztetés szükséges az étteremben! 
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2019.November 18-22.-ig. 

HÉTFŐ 

Húsleves tésztával/G,T/ 

Rántott csirkerögök pestós salátával/G,T,L/ 

Tarhonyás hús/G,T/ 

KEDD 

Kolbászos sárgaborsó leves/G/ 

Gordon bleu vegyes köret/G,L,T/ 

Kapros tejszínes tökfőzelék pörkölttel/G,L/ 

SZERDA 

Zöldbab leves /G,T/ 

Párolt sertéscomb tejszínes mustármártás mogyoró burgonya rizs/G,L,M/ 

Spagetti Alfredo/G,L,T/ 

CSÜTÖRTÖK 

Gyömbéres alma leves  

Rántott sertésmáj rizzsel/G,T/ 

Chilis bab/G/ 

PÉNTEK 

Raguleves/G,T/ 

Túró gombóc édes morzsa/G,T/ 

Rántott csirkeszárnyak Coleslaw saláta/G,L,T/ 

 

Az ételek allergia és intoleranciát okozó összetevőiről napi egyeztetés szükséges az étteremben! 
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2019.November 25.- 29.-ig. 

HÉTFŐ 

Húsleves/G,T/ 

Zöldborsó főzelék virsli polip/G,L,SZ/ 

Cornflakes rántott borda vegyes köret/G,T/ 

KEDD 

Lencseleves/G,L/ 

Genovai linguine/G,L,T/ 

Hajdinás csirke rizottó füstölt sajttal/L/ 

SZERDA 

Minestrone/G,T/ 

Sertés paprikás galuska/G,T/ 

Hawaii csirkemell ragu rizzsel/G,L/ 

CSÜTÖRTÖK 

Lebbencsleves/G,T/ 

Rántott gomba rizs tartár/G,L,T/ 

Lencsefőzelék pörkölttel/G,L/ 

PÉNTEK 

Nyírségi gombóc leves/G,L,T/ 

Sóska főtt tojással/G,L/ 

Rántott hal szezámos bundában tejszínes burgonya püré/G,L,T/ 

Az ételek allergia és intoleranciát okozó összetevőiről napi egyeztetés szükséges az étteremben! 

 

 


