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2017. Február 1-3 .-ig 

SZERDA 

Lencseleves  

"A" Rántott hal rudak burgonya pürével és tartármártással 

"B" Kelkáposzta főzelék pörkölttel 

 

CSÜTÖRTÖK 

Zöldbab leves  

"A" Roston csirke comb rizzsel és csemege uborkával 

"B" Rántott brokkoli rizzsel és tartárral 

PÉNTEK 

Sertés gulyásleves 

"A" Négy Sajtos tészta 

"B" Sóska főtt tojással, burgonyával 
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2017. Február 6-10.-ig. 

HÉTFŐ 

Húsleves húsgaluskával 

"A" Magos csirke rögök vegyes körettel 

"B" Zöldséges fusilli 

KEDD 

Tárkonyos zöldség leves 

"A" Natúr szelet Budapest raguval és rizzsel 

"B" Csőben sült karfiol 

 

SZERDA 

Fokhagyma krémleves 

"A" Párolt felsál spagetti  ( Durumm) tésztával 

 "B" Burgonyafőzelék fasírozottal 

CSÜTÖRTÖK 

Vágott borsó leves 

"A" Rántott hal házi bundában rizzsel 

"B" Lasagne 

 

PÉNTEK 

Nyírségi gombóc leves 

"A" Farsangi fánk 

"B" Spenót főtt tojással és főtt burgonyával 
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2017.Február 13- 17.-ig. 

HÉTFŐ 

Húsleves finommetélt tésztával 

"A" Mediterrán csirke ragu rizzsel 

"B" Rántott szelet burgonyával és céklával 

 

KEDD 

Zöldborsó leves vajgaluskával 

"A" Rántott hal rudak rizzsel és tzatziki mártással 

"B" Húsgombóc paradicsommártással és főtt burgonyával 

SZERDA 

RETRO Tojás leves 

"A" Rántott sajt rizzsel és tartárral 

"B" Grill csirkemell sonkával és sajttal sütve rizzsel 

CSÜTÖRTÖK 

Snidlinges burgonyaleves 

"A" Zöldséges rakott tészta 

"B" Chilis bab 

PÉNTEK 

Frankfurti leves 

"A" Bakonyi szelet tésztával 

"B" Sóska főtt tojással és főtt burgonyával 
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2017.Február 20.-24-ig. 

HÉTFŐ 

Húsleves Lúdgége tésztával 

"A" Tarhonyáshús 

"B" Tavaszi főzelék csirke ropogóssal 

KEDD 

Paradicsomleves 

"A" Rántott hal burgonyasalátával 

"B" Eszterházy szelet tésztával 

 

SZERDA 

Karalábé leves 

"A" Pirított csirkemáj burgonyával 

"B" Rakott káposzta 

CSÜTÖRTÖK 

Zöldségleves pikáns burgonya galuskával 

"A" Milánói makaróni 

"B" Tök főzelék pörkölttel 

 

PÉNTEK 

Bableves füstölt szalonnával 

"A" Rántott csirke nuggets rizzsel 

"B" Kakaós csiga 
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2017.február 27-28.-ig 

HÉTFŐ 

Húsleves tésztával 

„A” Natúr szelet sajtmártással, rizzsel 

„B” Zöldborsó főzelék virslivel 

KEDD 

Karalábé leves 

„A” Egyben sült fasírozott burgonya pürével 

„B” Spagetti Alfredó 

 


