
 

 

 

É T L A P iskola                                                                        2019. november hó             
Fekete konyha 

 
 Tízórai Ebéd Uzsonna 

04. 
Hétfő 

 Túrós ökörszem 
Vegyes zöldség leves, serpenyős burgonya 

kolbásszal, tk. kenyér 
Trappista sajt, margarin kígyóuborka, 

tk graham zsemle 

05. 
Kedd 

 Margarin, sajtos stangli Karfiol leves, tarhonyás hús, savanyúság 
Toast sonka, margarin, paradicsom,  

tk. tönköly spitz 

06. 
Szerda 

gyümölcsnap 

 Turista felvágott, margarin, paprika,           
tk. graham zsemle 

Csontleves, babfőzelék, fűszeres csirkemell 
csíkok, tk. kenyér 

Csokis croissant, gyümölcs 

07. 
Csütörtök 

Poharas tej, pizzás kifli 
Fokhagymakrém leves, brokkolis-gombás halfilé, 

rizi-bizi 
Zala felvágott, margarin, paradicsom, 

tk. tönköly spitz 

08. 
Péntek 

 

 Zöldfűszeres vajkrém, paprika,             
tk. kenyér 

Csirkeragu leves, szilvás gombóc Gyümölcs joghurt, kifli 

11.                      
Hétfő 

Lekváros táska 100gr 
Reszelt tészta leves, paraj főzelék, sertés pörkölt, 

burgonya 1/2 
Bártfai csemege szalámi, margarin, 

paprika, tk. graham zsemle 

12.                 
Kedd 

 Tavaszi felvágott, margarin, korpás 
zsemle 

Zöldborsó leves, Eszterházy csirketokány, bulgur 
Lapkasajt, margarin, kígyóuborka,      

tk. tönköly zsemle 

13.                 
Szerda 

gyümölcsnap 
Sonkás kockasajt, tk. graham spitz Csontleves, székelykáposzta, tk. kenyér, linzer Meggyes túrókrém, zsemle 

14.                
Csütörtök 

Poharas kakaó, briós 
Paradicsom leves, sajtos sült csirkecomb, rizs, 

savanyúság 
Párizsi, sárgarépa, teljes kiőrlésű 

tönköly spitz 

15.                      
Péntek 

 Majorannás májas, paprika, tk. graham 
zsemle 

Palóc leves, tejberízs, kakaó szórás Habos vaníliás puding 

18.                   
Hétfő 

Fahéjas csiga 100gr Zöldség leves, sertés sült, meggymártás, rizs 1/2 
Főtt tojás, margarin, saláta,                            

tk. tönköly zsemle 

19.                      
Kedd 

Teavaj, sárgarépa, tk. kenyér Zöldbab leves, milánói makaróni 
Bécsi felvágott, margarin, hosszú 

zsemle 

20.                      
Szerda 

gyümölcsnap 
 Zöldfűszeres sajtkrém, korpás zsemle 

Vajgaluska leves, tökfőzelék, fűszeres 
csirketokány, tk. kenyér, túró rudi 

Körözött, paprika, tk. graham zsemle 

21.            
Csütörtök 

Poharas tej, vaníliás kuglóf 
Brokkolikrém leves, parmezános halfilé, petr. 

burgonya, savanyúság 
Párizsi, margarin, kígyóuborka,                   

tk. tönköly spitz 

22.                
Péntek 

 Magyaros vajkrém, paradicsom, teljes 
kiőrlésű kenyér 

Sertés raguleves, mákos töltött nudli Tejszelet, alma 

25.                 
Hétfő 

 Kakaós csiga 100gr 
Lebbencs leves, zöldbab főzelék, sertés vagdalt,            

tk. kenyér 
Csirkemell sonka, margarin, uborka,                 

tk. tönköly zsemle 

26.                      
Kedd 

Tejszínes sajtkrém, tk. kenyér 
Karalábé leves, brassói aprópecsenye, burgonya, 

savanyúság 
Füstölt sajt, margarin, saláta,                         

tk. graham zsemle 

27.                 
Szerda 

gyümölcsnap 

Natúr vajkrém, paradicsom, tk. tönköly 
spitz 

Csontleves, tejfölös burgonya főzelék, rántott 
párizsi, tk. kenyér 

Mogyorókrém, zsemle 

28.           
Csütörtök 

Poharast tej, diós búrkifli Gyümölcs leves, bakonyi sertés szelet, bulgur 
Pritaminos húskenyér, margarin, 
paradicsom, tk. graham zsemle 

29.                     
Péntek 

Gépsonka, margarin, saláta, tk. tönköly 
spitz 

Húsos minestra leves, túrós batyu Szalámis kockasajt, kifli 



 

 

HACCP igazolás kelte: 2002. december 15. 
Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!                                            

                                                                       
  

Jó étvágyat kívánunk! 


