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 Tízórai Ebéd Uzsonna 

01. Szerda Sonkás sajtkrém, paradicsom, 

rozsos barna zsemle 

Csontleves, parajfőzelék, fél adag burgonya, sertés 

pörkölt 

Löncs felvágott, jégcsapretek,  

teljes kiőrlésű kenyér 

02.Csütörtök Tej, kakaós kalács, körte 50%-os gyümölcslé, borzas sertés szelet, kukoricás 

rizs 

Mazsolás túrókrém, teljes 

kiőrlésű kenyér 

03.Péntek Ausztria szalámi, paprika, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

Tárkonyos csirkeragu leves,  buci nudli, 

GYÜMÖLCSNAP 

Puding 

 
06.Hétfő Natúr vajkrém, kaliforniai 

paprika, teljes kiőrlésű graham 

zsemle 

Kertész leves, zöldborsó főzelék, grill virsli,teljes 

kiőrlésű graham kenyér narancs 

Bécsi felvágott, margarin, 

kígyóuborka, félbarna kenyér 

07.Kedd Kakaós csiga, alma Zellerleves, carbonara spagetti, GYÜMÖLCSNAP Magvas sajtkrém, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

08.Szerda Csemege felvágott, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

tönköly zsemle 

Daragaluska leves, lencsefőzelék, pulykapörkölt, 

teljes kiőrlésű graham kenyér 

Lekvár, margarin, félbarna 

kenyér 

09.Csütörtök Tej, vaníliás kuglóf, körte Gyümölcsleves, ketchupos csirkecomb, párolt 

bulgur 

Sonkakrém, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű kenyér 

10.Péntek Körözött, paprika, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

Palócleves,,mákos metélt, alma Gyümölcsjoghurt, babapiskóta 

 
13.Hétfő Mogyorókrém, teljes kiőrlésű 

kenyér 

Vágottborsó leves, bácskai rizses hús, savanyúság Olasz felvágott, margarin, 

kígyóuborka, magvas zsemle 

14.Kedd Pizzás kifli, kiwi Vegyes zöldségleves, Eszterházy csirketokány, 

tészta köret, GYÜMÖLCSNAP 

Tejszínes sajtkrém, paradicsom, 

teljes kiőrlésű kenyér 

15.Szerda Magyaros vajkrém, kaliforniai 

paprika, pápai kalács 

Karalábéleves, paradicsomos káposzta, sertés 

húspogácsa, teljes kiőrlésű graham kenyér, szőlő 

Gépsonka, jégcsapretek, teljes 

kiőrlésű tönköly zsemle 

16.Csütörtök Kakaó, briós Tojás leves. rántott halfilé tökmagvas bundában, 

petrezselymes burgonya, majonézes kukoricasaláta 

Tojáskrém, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű kenyér 

17.Péntek Turista felvágott, paprika, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

Pulykaragu leves, túrós derelye, porcukor Habos puding 

 
20.Hétfő Méz, margarin, teljes kiőrlésű 

kenyér 

Vajgaluska leves, serpenyős burgonya kolbásszal, 

teljes kiőrlésű graham kenyér, GYÜMÖLCSNAP 

Sága füstölt pulykapárizsi, 

paradicsom, félbarna kenyér 

21.Kedd Fahéjas csiga, mandarin Magyaros karfiolleves, milánói makaróni, 

sajtszórás 

Sajt szelet, saláta, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

22.Szerda Kárpát szalámi, margarin, 

paprika, teljes kiőrlésű graham 

zsemle 

Csontleves, paradicsom mártás, húsgombóc, fél 

adag burgonya köret 

Kukoricás tonhalkrém, félbarna 

kenyér 

23.Csütörtök Tej, kukoricapehely, kifli 50%-os gyümölcslé, barackos csirkemell, párolt 

bulgur 

Májas, paradicsom, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

24.Péntek Zöldfűszeres vajkrém, paprika, 

teljes kiőrlésű tönköly zsemle 

Májgombócleves, tejberizs, kakaószórás, narancs Kockasajt, kifli, retek 

 
27.Hétfő Sajtkrém, paprika, pápai 

kalács 

Reszelt tészta leves, szárazbab főzelék, 

sertéspörkölt, teljes kiőrlésű graham kenyér, 

GYÜMÖLCSNAP 

Párizsi felvágott, kígyóuborka, 

teljes kiőrlésű kenyér 

28.Kedd Lekváros táska, alma Zöldbableves, lecsós virsli, tarhonya Meggyes túrókrém, teljes 

kiőrlésű kenyér 

HACCP igazolás kelte: 2002. december 15. 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Jó étvágyat kívánunk! 


