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 Tízórai Ebéd Uzsonna 

07. Hétfő Gyümölcs tea, magvas sajtkrém, 

félbarna kenyér 

Karfiol leves, lencsefőzelék, pulykapörkölt, 

teljes kiőrlésű kenyér, gyümölcsnap 

Snidlinges tojáskrém, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

08.Kedd Diós búrkifli,kivi Zöldborsó leves, csirkehúsos bulgur rizottó, 

vitamin saláta 

Sága sajtos-füstölt pulykapárizsi, 

paprika, teljes kiőrlésű graham 

zsemle 

09.Szerda Teavaj, paradicsom, pápai kalács Csont leves, paradicsom mártás, húsgombóc, fél 

adag burgonya 

Sajt szelet, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

10.Csütörtök Tej, fahéjas csiga 50%-os gyümölcslé, rántott sertés szelet párizsi 

bundában,  fél adag párolt rizs, fél adag friss 

saláta 

Zala felvágott, kígyóuborka, 

teljes kiőrlésű kenyér 

11.Péntek Uzsonna szelet, paprika, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

Gulyás leves, füstölt sajtos pogácsa, alma Vaníliás puding 

 
14.Hétfő Gyümölcs tea, májas, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

graham spitz 

Tavaszi zöldség leves, tejfölös burgonyafőzelék, 

pulykaapró pecsenye, teljes kiőrlésű kenyér 

Majonézes tonhalpástétom, 

magvas zsemle 

15.Kedd Körözött, paprika, pápai sajtos  

kalács 

Sütőtök krémleves zsemlekockával, zölborsós 

sertés tokány, párolt köles, gyümölcsnap 

Mazsolás túrókrém, teljes 

kiőrlésű kenyér 

16.Szerda Főtt tojás, margarin retek, 

zsemle 

 Zeller leves, parajfőzelék, fél adag burgonya 

köret, sertés pörkölt 

Natúr joghurt, teljes kiőrlésű 

keksz 

17.Csütörtök Kakaó, vaníliás kuglóf Gyümölcsleves, ketchupos csirkecomb, karottás 

rizs, savanyúság 

Gépsonka, kígyóuborka, teljes 

kiőrlésű kenyér 

18.Péntek Ementáli sajtkrém, paradicsom, 

teljes kiőrlésű graham zsemle 

Pulykaragu leves, káposztás kocka,porcukor, 

körte 

Kockasajt, tejes kifli 

 
21.Hétfő Gyümölcs tea, natúr vajkrém, 

paprika, teljes kiőrlésű tömköly 

spitz 

Daragaluska leves, tökfőzelék, csirkepörkölt, 

teljes kiőrlésű graham kenyér, túró rudi 

Mogyorókrém, zsemle 

22.Kedd Főtt virsli, ketchup, zsemle Tejfölös karalábé leves, bácskai rizses hús, 

savanyúság 

Újhagymás sonkakrém, teljes 

kiőrlésű kenyér 

23.Szerda Kárpát szalámi, paradicsom, 

zsemle 

Csont leves, chilis bab, teljes kiőrlésű kenyér, 

gyümölcsnap 

Sajt szelet, margarin, 

kígyóuborka, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

24.Csütörtök Tej, kakaós fatörzs 50%-os gyümölcslé, rántott halfilé mandulás 

bundában, párolt barna rizs, majonézes 

kukoricasaláta 

Zöldséges felvágott, margarin, 

teljes kiőrlésű kenyér 

25.Péntek Füstölt sajtos sajtkrém, 

paradicsom, teljes kiőrlésű 

kenyér 

Tárkonyos csirkeragu leves, derelye, 

porcukor,alma 

Habos puding 

 
28.Hétfő Gyümölcs tea, magyaros 

vajkrém, paprika, teljes kiőrlésű 

tönköly zsemle 

Tojás leves, zöldbabfőzelék, sertés pörkölt, teljes 

kiőrlésű kenyér, gyümölcsnap 

Uborkás párizsi, félbarna kenyér 

29.Kedd Lekváros táska,alma Gomba leves, milánói makaróni, sajtszórás Körözött, paprika, teljes kiőrlésű 

graham zsemle 

30.Szerda Bártfai csemege felvágott, 

paprika, teljes kiőrlésű kenyér 

Reszelt tészta leves, paradicsomos káposzta, 

zöldséges halfasírt, teljes kiőrlésű kenyér, 

narancs 

Meggyes túrókrém, zsemle 

01.Csütörtök Tejeskávé, túrós batyu Burgonyakrémleves levesgyönggyel, almás 

csirkemell, párolt bulgur 

Pulykamell csemege sonka, 

margarin, paradicsom, teljes 

kiőrlésű graham zsemle 

02.Péntek Majorannás májas, paradicsom, 

teljes kiőrlésű tönköly spitz 

Lencse leves virslivel, tejberizs, kakaószórás Gyümölcsjoghurt, babapiskóta 

HACCP igazolás kelte: 2002. december 15. 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

Jó étvágyat kívánunk! 


