
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Tí
zó

ra
i

kakaó, kalács
karamellás tej, 

margarinos stangli

gyümölcstea, 

diákcsemege, 

margarin, zsemle, 

jégretek

tej, sajtkrém pirított 

magokkal, zsemle

házi epres 

ivójoghurt, korpás 

kifli

tejbegríz

tejeskávé, teljes 

kiőrlésű kifli, 

margarin

házi erdei 

gyümölcsös joghurt, 

kifli

gyümölcstea, házi 

májkrém, kenyér, 

jégretek

tej, tonhalkrémes 

korpás kifli

citromos tea, 

párizsis zsemle, 

margarin, saláta

sárbaborsó leves
burgonyagombóc 

leves
legényfogó leves tarhonyaleves májgaluska leves zöldségleves zellerkrémleves frankfurti leves zöldborsó leves gyümölcs leves

húsleves 

cérnametélttel

rántott halrúd, főtt 

burgonya, tartár 

mártás

dijoni sertés szelet, 

mexikói rizs

burgonyás tészta, 

kovászos uborka, 

gyümölcs

csirkecomb pörkölt, 

zöldborsófőzelék

főtt tojás, 

parajfőzelék, teljes 

kiőrlésű kenyér

töltött káposzta, 

teljes kiőrlésű 

kenyér

mexikói húsos bab, 

teljes kiőrlésű kenyér

túros guba vanília 

sodóval

bolognai spagetti, 

alma

borsos tokány, 

párolt rizs, csemege 

uborka

tejszínes sárgarépa 

főzelék, sült csirke 

alsócomb

U
zs
o
n
n
a kenőmájas, teljes 

kiőrlésű zsemle, 

póréhagyma

snidlinges tojáskrém, 

rozsos buci, 

zöldpaprika

kocka sajt, magvas 

kifli

zala felvágott, 

magvas zsemle, 

uborka

diós búrkifli, alma

házi tojásos 

gépsonkakrém, 

teljes kiőrlésű 

zsemle, zöldpaprika

kőrözött, 

szezámmagos 

császárzsemle, 

sárgarépa

csemege felvágott, 

vaj, magvas zsemle, 

uborka

trappista sajt, 

margarin, teljes 

kiőrlésű zsemle

briós, alma sajtos rúd
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Tí
zó

ra
i

tej, sajtkrémes kifli
házi barackos 

ivójoghurt, stangli

citromos tea, főtt 

virsli, ketchup, 

kenyér

kakaó, kalács

vaníliás tej, 

sárgarépás 

tökmagos pogácsa

tej, kalács
karamellás tej, 

margarinos stangli

gyümölcstea, 

diákcsemege, 

margarin, zsemle, 

jégretek

tej, sajtkrém pirított 

magokkal, zsemle

házi epres 

ivójoghurt, korpás 

kifli

paradicsom leves grízgaluska leves
tárkonyos 

csirkeragu leves
csontleves

zöldsaláta joghurtos 

öntettel
fahéjas szilvaleves

húsleves 

csigatésztával
húsgaluska leves

zöldségkrémleves 

levesgyönggyel
hamis gulyásleves

főtt virsli, paprikás 

burgonya, kovászos 

uborka, teljes 

kiőrlésű kenyér, 

gyümölcs

rakott kel, teljes 

kiőrlésű kenyér

vargabéles, 

gyümölcs

sertés sült, 

gyümölcs mártás, 

főtt burgonya

rántott 

halrudacskák, 

kukoricás rizs

rakott burgonya, 

csemege uborka, 

teljes kiőrlésű 

kenyér

sertés sült, 

szárazbabfőzelék, 

fehér kenyér

piskóta kocka 

csokoládé öntettel, 

alma

rántott szelet, párolt 

rizs, cékla saláta

tejszínes zölborsós 

sertésragu, penne 

tészta

U
zs
o
n
n
a párizsi, 

tönkölybúzás párna, 

zöldpaprika

házi 

szárnyashúskrém, 

zsemle, sárgarépa

trappista sajt, 

magvas zsemle, 

margarin, jégretek

gépsonka, rozsos 

zsemle, uborka

magyaros vajkrém, 

teljes kiőrlésű kifli, 

alma

kenőmájas szemle, 

póréhagyma

snidlinges tojáskrém, 

rozsos buci, 

zöldpaprika

kocka sajt, magvas 

kifli

zala felvágott, 

magvas zsemle, 

uborka

diós búrkifli, alma

Eb
éd

2016. október havi étlap

Október 3-7. Október 10-15.

Eb
éd

Október 17-21. Október 24-28.


