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 Tízórai Ebéd Uzsonna 

06. Hétfő Pizzás kifli Vajgaluska leves, zöldbabfőzelék, sertéspörkölt, túró 

rudi 

Csirkemellsonka, margarin, 

kígyóuborka teljes kiőrlésű 

kenyér 

07.Kedd Natúr vajkrém, kápia paprika, 

pápai sajtos kalács 

Reszelt tésztaleves, csirkepaprikás, tészta Barackos túrókrém, teljes 

kiőrlésű kenyér 

08.Szerda Csemege felvágott, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

Csontleves, chilisbab, teljes kiőrlésű graham kenyér, 

GYÜMÖLCSNAP 

Füstölt sajtszelet, margarin, 

kígyóuborka, félbarna kenyér 

09.Csütörtök Tej, fahéjas csiga Brokkolikrémleves levesgyönggyel, almás csirkemell, 

párolt rizs 

Tonhalpástétom, teljes kiőrlésű 

kenyér 

10.Péntek Ízesített sajtkrém, paradicsom, 

teljes kiőrlésű kenyér 

Frankfurti leves, burgonyás tészta, csemege uborka Puding 

 
13.Hétfő Lapkasajt, paradicsom, 

margarin, magvas zsemle 

Magyaros karfiolleves, tökfőzelék, csirkeropogós, 

teljes kiőrlésű kenyér, isler 

Majonézes brokkolikrém, teljes 

kiőrlésű kenyér 

14.Kedd Áfonyalekvár, margarin, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Sárgaborsóleves, rakott zöldbab, GYÜMÖLCSNAP Bécsi felvágott, paradicsom, 

pápai sajtos kalács 

15.Szerda Magyaros vajkrém, paprika, 

teljes kiőrlésű tönköly zsemle 

Karalábéleves, tejfölös burgonyafőzelék, rántott 

párizsi, teljes kiőrlésű kenyér 

Méz, margarin, zsemle 

16.Csütörtök Kakaó, ökörszem Gyümölcsleves, olaszos csirkecombfilé, párolt bulgur Sajtos füstölt pulykapárizsi, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

17.Péntek Teavaj, paradicsom,teljes 

kiőrlésű kenyér 

Sertésraguleves, tejberizs, kakaószórás Gyümölcsös ivójoghurt, keksz 

 
20.Hétfő Tejszínes sajtkrém, paradicsom, 

félbarna kenyér 

Tojásleves, rántott sajt, fél adag párolt rizs, 

tartármártás 

Zöldséges felvágott, margarin, 

teljes kiőrlésű kenyér 

21.Kedd Mogyorókrém, teljes kiőrlésű 

kenyér 

Zöldborsóleves, milánói makaróni, sajtszórás 

GYÜMÖLCSNAP 

Zöldfűszeres vajkrém, jégsaláta, 

magvas zsemle 

22.Szerda Csemege felvágott, margarin, 

pápai sajtos kalács 

Zöldségleves zabgaluskával, sóskamártás, fél adag 

burgonya, sertéssült 

Meggyes túrókrém, teljes 

kiőrlésű kenyér 

23.Csütörtök Tej, lekváros táska 50%-os gyümölcslé, bakonyi sertésszelet, párolt rizs Csirkemellsonka, margarin, 

paprika, teljes kiőrlésű graham 

zsemle 

24.Péntek Főtt virsli, ketchup, teljes 

kiőrlésű graham spitz 

Csirkebecsinált leves, túrógombóc, vanília sodó Sonkás kockasajt, újhagyma, 

kifli 

 
27.Hétfő Pizzás csiga, alma Burgonyaleves, kelkáposzta főzelék, sertésvagdalt, 

teljes kiőrlésű kenyér, Nutribella keksz 

Edami sajtszelet, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

kenyér 

28.Kedd Turista, paradicsom, hosszú 

zsemle 

Zöldbableves, tarhonyáshús, savanyúság Sárgabaracklekvár, margarin, 

teljes kiőrlésű kenyér 

29.Szerda  Kárpát felvágott, paradicsom, 

hosszú zsemle 

Csontleves, paradicsommártás, sertéshúsgombóc, fél 

adag burgonya 

Körözött túrókrém, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

30.Csütörtök Tej, túrós batyu 50%-os gyümölcslé, rántott halfilé, majonézes 

kukoricasaláta, fél adag párolt rizs 

Müzli szelet, alma 

01.Péntek Sajtkrém, kápia paprika, teljes 

kiőrlésű kenyér 

Karfiolos pulykaraguleves, sajtos-tejfölös tészta, 

GYÜMÖLCSNAP 

Habos csokoládés puding 

HACCP igazolás kelte: 2002. december 15. 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!                      Jó étvágyat kívánunk! 
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