
 

 

2019. Szeptember Iskola étlap 

 Tízórai Ebéd Uzsonna 
09.02. Hétfő Ivójoghurt, kifli Zöldségleves, Bácskai rizseshús, 

savanyúság 
Trappista sajt, margarin, 

uborka, tönköly zsemle 
09.03.Kedd natur joghurt, kalács Zöldbableves, hagymás burgonya, 

naturszelet 
turista felvágott, 

margarin, paprika, graham 

zsemle 
09.04. Szerda  gépsonka, margarin, 

paradicsom, korpás zsemle 
Csontleves, eszterházy tokány, 

tészta köret 
Meggyes túrókrém, 

tönköly spitz 
09.05. 

Csütörtök 
 kockasajt, kifli Paradicsomleves, rántott halfilé, 

bulgur, savanyúság 
Főtt tojás, margarin, 

saláta, graham zsemle 
09.06. Péntek 

Gyümölcsnap 
  vajkrém, paprika, tönköly 

spitz 
Mészárosleves, Szilvás gombóc Gyümölcsjoghurt, kifli 

09.09.Hétfő  túrós ökörszem Tarhonyaleves, Zöldborsófőzelék, 

virsli, kenyér 
Tavaszi felvágott, 

margarin, uborka, zsemle 
09.10. Kedd  kenőmájas, paradicsom, 

tk.kenyér 
Karfiolleves, Bolognai spagetti Körözött, paprika, zsemle 

09.11. Szerda  sajtkrém, paprika, zsemle Csontleves, parajfőzelék, 

sertéspörkölt, burgonya ½ adag 
Aszpikos sonka, 

margarin, saláta, tönköly 

spitz 
09.12. 

Csütörtök 
 natur joghurt, áfonya lekvár, 

margarin, tk kenyér 
Köménymagleves,gombás 

csirkeragu, párolt rizs 
Lapka sajt, margarin, 

paprika, zsemle 
09.13. Péntek 

Gyümölcsnap 
 vajkrém, paradicsom, tk 

krnyér 
Palócleves, Kakaós csiga Pizzás sonka, margarin, 

paprika, zsemle 
09.16.Hétfő  kefir, kifli Vajgaluskaleves, sertéssült, 

gyümölcsmártás, párolt rizs 
Párizsi, margarin, saláta, 

graham spitz 
09.17. Kedd  sajtkrém, paprika, zsemle Lebbencsleves, szárazbabfőzelék, 

vagdalt, kenyér 
Vaníliás túrókrém, 

tönköly zsemle 
09.18. Szerda  zala felvágott, margarin, 

paradicsom, tönköly spitz 
Csontleves, milánói makaróni Tonhalpástétom, uborka, 

zsemle 
09.19.Csütörtök  briós, natur joghurt Fokhagymakrémleves, 

szezámmagos rántott szelet, 

zöldköret 

Bártfai csemege szalámi, 

margarin, uborka, graham 

zsemle 
09.20. Péntek 

Gyümölcsnap 
 vajkrém, paprika, tk kenyér Csirkeraguleves, túrós metélt Habos csokipuding 

09.23.Hétfő  tej, pizzás kifli Kertészleves, Brassói 

aprópecsenye burgonyával, 

savanyúság 

Csirkemellsonka, 

margarin, uborka, graham 

spitz 
09.24.Kedd  kockasajt, paradicsom, kifli Burgonyaleves, főtt marhaszelet, 

vadas mártás, tészta köret 
edámi sajt, margarin, 

saláta, tönköly zsemle 
09.25.Szerda  kenőmájas, paprika, tönköly 

spitz 
Csontleves, húsgombóc, 

paradicsommártás, burgonya ½ 

adag 

diós burkifli, körte 

09.26. 

Csütörtök 
 vaj, sárgarépa, tk kenyér Gyümölcsleves, parmezános 

halfilé, kukoricás rizs, savanyúság 
Gyümölcsjoghurt, kifli 

09.27. Péntek 

Gyümölcsnap 
tej, mogyorókrém, tk kenyér Májgombócleves, mákos guba Húskenyér, margarin, 

paprika, zsemle 
09.30. Hétfő  túrós batyu Zöldségleves, csirkepörkölt, 

burgonyafőzelék 
Snidlinges 

szendvicskrém, sárgarépa, 

graham zsemle 
HACCP igazolás kelte: 2002.december 15. 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Jó étvágyat kívánunk! 


