
Szerda Csütörtök Péntek Hétfő Szerda Csütörtök Péntek

Tí
zó
ra
i citromos tea, főtt 

virsli, ketchup, 

kenyér

kakaó, kalács

vaníliás tej, 

sárgarépás 

tökmagos pogácsa

tej, kalács

gyümölcstea, 

diákcsemege, 

margarin, zsemle, 

jégretek

tej, sajtkrém 

pirított magokkal, 

zsemle

házi epres 

ivójoghurt, korpás 

kifli

gulyásleves csontleves
brokkolikrém-

leves, cornflakes

csurgatott 

tojásleves

tejfölös sertésragu 

leves

zöldségkrém-

leves 

levesgyönggyel

paradicsom-

leves

vargabéles, 

gyümölcs

sült csirkecomb, 

gyömbéres 

szilvamártás, főtt 

burgonya

rántott 

halrudacskák, 

kukoricás rizs, 

tartár mártás

hortobágyi húsos 

tészta

piskóta kocka 

csokoládé 

öntettel, alma

rántott szelet, 

párolt rizs, cékla 

saláta

rakott burgonya, 

csemege uborka, 

teljes kiőrlésű 

kenyér

U
zs
o
n
n
a trappista sajt, 

magvas zsemle, 

margarin, 

jégretek

gépsonka, rozsos 

zsemle, uborka

magyaros 

vajkrém, teljes 

kiőrlésű kifli, alma

kenőmájas zsemle, 

póréhagyma

kocka sajt, magvas 

kifli

zala felvágott, 

magvas zsemle, 

uborka

diós búrkifli, alma

Hétfő Kedd Szerda Péntek Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Hétfő Kedd

Tí
zó
ra
i

tejbegríz

tejeskávé, teljes 

kiőrlésű kifli, 

margarin

házi erdei 

gyümölcsös 

joghurt, kifli

tej, tonhalkrémes 

korpás kifli
tej, sajtkrémes kifli kakaó, briós

citromos tea, főtt 

virsli, ketchup, 

kenyér

házi barackos 

ivójoghurt, stangli

vaníliás tej, 

sárgarépás 

tökmagos pogácsa

kakaó, kalács
karamellás tej, 

margarinos stangli

tavaszi 

zöldségleves

hagymakrém-

leves, pirított 

kenyérkocka

tejfölös bableves, 

teljes kiőrlésű 

kenyér

nyírségi 

gombócleves
gombaleves lebbencsleves palócleves

erőleves 

eperlevéllel
karfiolleves sárgaborsó leves

burgonya-

gombóc leves

brassói 

aprópecsenye, 

csemege uborka

jóasszony 

sertésragu, párolt 

rizs

almás 

császármorzsa, 

gyümölcs

bolognai spagetti, 

alma

tarhonyás hús, 

csemege uborka

vagdalt, 

kelkáposzta 

főzelék, teljes 

kiőrlésű kenyér

tejbegríz, 

gyümölcs

 rántott csirkemell 

burgonya-

pürével, párolt 

trikolor zöldség

vasi pecsenye, 

zöldséges rizs

csikós tokány, 

párolt rizs

főtt tojás, 

parajfőzelék

U
zs
o
n
n
a csemege 

felvágott, vaj, 

magvas zsemle, 

uborka

kőrözött, 

szezámmagos 

császárzsemle, 

sárgarépa

húskenyér, 

zsemle, 

zöldpaprika

briós, alma

párizsi, 

tönkölybúzás 

párna, zöldpaprika

házi szárnyashús-

krém, zsemle, 

sárgarépa

trappista sajt, 

magvas zsemle, 

margarin, jégretek

gépsonka, rozsos 

zsemle, uborka

magyaros 

vajkrém, teljes 

kiőrlésű kifli, alma

kenőmájas zsemle, 

póréhagyma

snidlinges 

tojáskrém, rozsos 

buci, zöldpaprika

Február 20-24. Február 27-28.

Csütörtök

gyümölcstea, házi 

májkrém, kenyér, 

jégretek

2017. február havi étlap

Február 1-3. Február 6-10.

Kedd

karamellás tej, 

margarinos stangli

Eb
éd

húsleves 

csigatésztával

sertés sült, 

szárazbab-

főzelék, fehér 

kenyér

Eb
éd

reszelt tészta leves

fűszeres sertés 

szelet, 

burgonyafőzelék, 

teljes kiőrlésű 

kenyér

trappista sajt, 

margarin, rozsos 

zsemle

snidlinges 

tojáskrém, rozsos 

buci, zöldpaprika

Február 13-17.


