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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

indiai 

burgonyaleves

csurgatott 

tojásleves
gyümölcsleves májgaluska leves

tárkonyos 

bableves
zöldborsó leves

húsleves 

csigatésztával

magyaros 

karfiolleves
gyümölcs ivólé

palócleves, teljes 

kiőrlésű kenyér

lencsefőzelék, 

vagdalt, kenyér

makói 

aprópecsenye 

petrezselymes 

burgonyával, 

savanyúság

sertéspörkölt, 

durum tészta 

köret, savanyúság

tejberizs kakaó 

szórattal

sült csirkecombfilé 

zöldséges rizzsel
bolognai spagetti

baconös-májas 

rizotto reszelt 

sajttal

zölbabfőzelék, 

vagdalt, teljes 

kiörlésű kenyér

sajtos-sonkás csirke 

burgonyapürével, 

savanyúság

pikótakocka 

csokoládé öntettel

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
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Tízórai 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

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

erőleves 

eperlevéllel

zöldséges 

reszelttészta leves
francia saláta

zöldségkrém leves, 

levesgyöngy

csókakői 

gulyásleves, teljes 

kiőrlésű kenyér

csontleves 

tésztával
lebbencsleves

tavaszi saláta 

joghurt öntettel
fahéjas szilvaleves húsgaluska leves brokkoli krémleves

kelkáposzta 

főzelék, vagdalt, 

kenyér, gyümölcs

rántott sajt, 

burgonyapüré

grillezett 

csirkemell szelet, 

párolt rizs

chilis bab (nem 

csípős), kenyér

sajtos-tejfölös 

spagetti, gyümölcs

finomfőzelék, 

vagdalt, teljes 

kiőrlésű kenyér

bácskai rizseshús, 

savanyúság

gyros csirke, 

burgonyapüré

bakonyi csirkeszelet, 

durum tészta, 

savanyúság

fejtett babfőzelék 

virslivel, teljes 

kiőrlésű kenyér

natúr csirkeszelet 

burgonyapürével, 

savanyúság

Uzsonna

snidlinges-sajtos 

tojáskrém, teljes 

kiőrlésű kenyér, 

uborka

mákos búrkifli, 

alma

kockasajt, magvas 

zsemle, sárgarépa

zala felvágott, 

margarin, kenyér, 

zöldpaprika

kenőmájas zsemle, 

uborka

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

teljes kiőrlésű 

stangli, párizsi, 

uborka

2016. február havi étlap

Ebéd

Február 1-5. Február 8-12.

Ebéd

Február 15-19. Február 22-26.


