
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

                                        

ÉTLAP iskola    2020. február hó          Fekete konyha 
 

 Tízórai Ebéd Uzsonna 

3.       
Hétfő 

Pizzás kifli 
Karfiol leves, pásztortarhonya, 

savanyúság 

Főtt tojás, margarin, saláta, tk. 

tönköly zsemle 

4.         
Kedd 

Tavaszi felvágott, margarin, 

tk. kenyér 

Vegyes zöldség leves, debreceni 

tokány, főtt burgonya, 

Lapkasajt, margarin, uborka, tk. 

graham spitz 

5.        
Szerda 

Natúr vajkrém, paradicsom, tk. kenyér 
Csontleves, zöldbab főzelék, vagdalt 

tk. kenyér 

Áfonya lekvár, margarin, hosszú 

zsemle 

6.           
Csütörtök 

Poharas tej, pulykamell sonka, 

margarin, paprika, tk. graham zsemle 

Burgonyakrém leves, rántott 

csirkemell filé, rizi-bizi, 
Tiroli meggyes rétes 

7.         
Péntek 

Majorannás májas, paradicsom, tk. 

kenyér 

Babgulyás, burgonyás kocka, 

savanyúság 
Csokis puding 

    

10.           
Hétfő 

Kakaós fatörzs 
Zöldborsó leves, paprikás burgonya 

kolbásszal, tk. kenyér 

Trappista sajt, margarin, uborka, 

tk. tönköly spitz 

11.         
Kedd 

Téliszalámis sajtkrém, 

 tk. kenyér 

Burgonya leves, Eszterházy csirke 

tokány, tészta 

Párizsi felvágott, sárgarépa, tk. 

graham zsemle 

12.        
Szerda 

Sonkás kockasajt, kifli 
Csontleves, székelykáposzta, tk 

kenyér 
Vaníliás túrókrém, hosszú zsemle 

13.           
Csütörtök 

Poharas kakaó, kalács 
Tojásleves, magos halfilé, zöldség 

köret 

Ausztria felvágott, margarin, 

paradicsom, tk. tönköly spitz 

14.         
Péntek 

Tea vaj, sárgarépa, tk. kenyér Frankfurti leves, rizsfelfújt Banános gyümölcsjoghurt, kifli 

    

17.         
Hétfő 

Csokis croissant 100gr. 
Lebbencs leves, tavaszi rizseshús, 

befőtt 

Toast sonka, margarin, uborka, 

tk. graham zsemle 

18.         
Kedd 

Natúr kockasajt, kifli Zöldbab leves, milánói makaróni 
Csirkemell sonka, margarin, 

paradicsom, tk. tönköly spitz 

19.        
Szerda 

Briós 100gr. 
Csontleves, vágott borsófőzelék, sült 

virsli, tk. kenyér 
Körözött, saláta, zsemle 

20.           
Csütörtök 

Poharas tej, mogyorókrém, tk. kenyér 
Gyümölcsleves, mézes mustáros 

csirkecomb filé, rizs 

Edámi sajt, margarin, retek, tk. 

graham zsemle 

21.         
Péntek 

Magyaros vajkrém, sárgarépa, tk. 

kenyér 

Tárkonyos csirkeragu leves, 

meggyes nudli 
Vaníliás puding 

    

24.           
Hétfő 

Ökörszem 100gr. 
Reszelt tészta leves, brassói 

aprópecsenye, burgonya 

Gépsonka, margarin, jégcsapretek, 

tk. tönköly zsemle 

25.         
Kedd 

Tejszínes sajtkrém, tk. kenyér Kertész leves, spagetti carbonara 
Kenőmájas, paradicsom tk. graham 

spitz 

26.        
Szerda 

Kuglóf 
Csontleves, fejtett bab főzelék, 

fűszeres sertéscsíkok 

Zöldfűszeres vajkrém, jégsaláta, 

tk. tönköly spitz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.           
Csütörtök 

Poharas tej, bártfai csemege szalámi, 

sárgarépa, zsemle 

Fokhagymakrém leves, parmezános 

halfilé, zöldséges rizs 
Kolbászos kockasajt, tk. graham spitz 

28.         
Péntek 

Margarin, paradicsom, tk. kenyér Májgombóc leves, croissant Erdei gyümölcsös joghurt, kifli 

 

   HACCP igazolás kelte: 2002. december 15.        

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk! 

                                             Jó étvágyat kívánunk!                                    


