
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tízórai
tej, vajas-mézes 

kenyér

házi barackos 

ivójoghurt, stangli
vaníliás tej, briós

kakaó, molnárka 

margarinnal

citromos tea, 

gyümölcsös 

túrókrém, kifli

kakaó, kalács

karamellás tej, 

teljes kiőrlésű 

stangli, margarin

házi epres 

ivójoghurt, kifli

tej, magyaros 

vajkrém pirított 

magokkal, teljes 

kiőrlésű kenyér

gyümölcstea, sajtos-

sonkás zsemle, 

margarin, jégretek

zöldborsó leves
zöldségleves 

tönkölygaluskával

húsleves 

csigatésztával
gyümölcs ivólé

legényfogó 

leves, teljes 

kiőrlésű kenyér

erőleves 

eperlevéllel

zöldséges 

reszelttészta leves
chef saláta

zöldségkrém leves, 

levesgyöngy

lencseleves 

kolbásszal, teljes 

kiőrlésű kenyér

zöldfűszeres 

halfasírt, párolt 

rizs, tartármártás

paradicsomos 

húsgombóc, fél adag 

burgonya

sült csirkecomb 

zöldséges bulgurral, 

káposzta saláta

burgonya főzelék, 

fokhagymás 

szárnyasfalatok, 

teljes kiőrlésű 

kenyér, gyümölcs

mákos tészta

borsos tokány, 

párolt rizs, vegyes 

vágott

zöldborsó főzelék, 

sertéssült

rántott 

halrudak vajas 

burgonyával

csirkepaprikás 

durum tésztával, 

csalamádé

gyümölcsrizs kocka

Uzsonna
meggyes párna, 

gyümölcs

házi szárnyashús 

krém 

kígyóuborkával, 

teljes kiőrlésű stangli

rozsos párna, 

magyaros vajkrém, 

főtt tojás, 

póréhagyma, 

sárgarépa

húskenyér, saláta, 

teljes kiőrlésű zsemle

sonkás kifli, 

jégretek

snidlinges-sajtos 

tojáskrém, teljes 

kiőrlésű kenyér, 

zöldpaprika

zala felvágott, 

margarin, kenyér, 

zöldpaprika

kenőmájas 

zsemle, uborka
mákos búrkifli, alma

vitaminos túrókrém, 

stangli

November 30.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Hétfő

Tízórai
tej, margarinos-

lekváros kenyér

tejeskávé, teljes 

kiőrlésű stangli, 

margarin

kakaó, sárgarépás-

tökmagos pogácsa

gyümölcstea, 

házimájkrém, kenyér

házi erdei 

gyümölcsös 

ivójoghurt, kifli

tej, vajas-mézes 

kenyér

házi barackos 

ivójoghurt, stangli

vaníliás tej, 

briós

kakaó, molnárka 

margarinnal

citromos tea, 

gyümölcsös 

túrókrém, kifli

kakaó, kalács

csontleves 

tésztával
lebbencsleves

tavaszi saláta joghurt 

öntettel
fahéjas szilvaleves

húsgaluska 

leves
brokkoli krémleves

zöldséges 

daragaluska leves

zöldséges 

sárgaborsó 

leves

gyümölcs ivólé
gulyásleves, teljes 

kiőrlésű kenyér
tavaszi zöldségleves

rakott karfiol, 

teljes kiőrlésű 

kenyér

spenótfőzelék, 

sertéssült, teljes 

kiőrlésű kenyér

zöldséges halrizottó 

reszelt sajttal

brassói 

aprópecsenye, kocka 

burgonya, 

savanyúság

túrós tészta

budapest 

sertésragu párolt 

rizzsel

tökfőzelék, 

pipiropogós

spagetti 

carbonare

dijoni csirkeragu 

karika burgonyával, 

gyümölcs

kakaós piskótakocka 

vanília öntettel

rakott burgonya, 

teljes kiőrlésű 

kenyér

Uzsonna
párizsi, margarin, 

teljes kiőrlésű 

zsemle, paprika

kőrözött, 

szezámmagos 

császárzsemle, 

póréhagyma

teljes kiőrlésű zsemle 

főtt tojással, 

margarinnal, uborka

trappistasajt, 

margarin, teljes 

kiőrlésű stangli, 

jégretek

sajtos rúd, alma
meggyes párna, 

gyümölcs

házi szárnyashús 

krém 

kígyóuborkával, 

teljes kiőrlésű 

stangli

rozsos párna, 

magyaros 

vajkrém, 

póréhagyma

húskenyér, saláta, 

teljes kiőrlésű 

zsemle

sonkás kifli, jégretek

snidlinges-sajtos 

tojáskrém, teljes 

kiőrlésű kenyér, 

zöldpaprika

Ebéd

2015. november havi étlap

November 2-6. November 9-13.

Ebéd

November 16-20. November 23-27.


