
Csütörtök Péntek Hétfő Kedd Csütörtök Péntek Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tí
zó
ra
i Házi epres 

ivójoghurt               

korpás kifli

Tej

Vajkrém pirított 

magokkal                      

zsemle

Tej

vajas-lekváros 

kenyér

Tejeskávé

Burgonyás 

pogácsa

Házi erdei 

gyümölcsös 

joghurt                          

kifli

Tea

Kőrözött

szezámmagos 

császárzsemle

teljes kiörlésű kifli

margarin

Tej 

Mogyorókrém

kenyér

Házi barackos 

ivójoghurt                           

stangli

Citromos tea

sajtkrémes korpás 

kifli

Kakaó                               

kalács

Vaníliás tej

sajtos perec

Vegyes 

gyümölcsleves
Tarhonyaleves

Tejfölös bableves 

csipetkével
Zöldségleves

Mentás zöldborsó 

krémleves

corn flakes

Gyümölcs leves Paradicsom leves Grízgaluska leves Palócleves
Erőleves

eperlevél tésztával

Brokkoli krémleves

corn flakes

Csirkecomb 

pörkölt                    

Zöldborsófőzelék

teljes kiörlésű 

kenyér

Dijoni sertés szelet

Tepsis burgonya

csemege uborka                     

Borsos tokány                     

Párolt rizs                    

Cékla saláta

Töltött káposzta 

(húsgombóc)

teljes kiörlésű 

kenyér

Bolognai spagetti                            

Alma

Gyros csirkefalatok

Burgonyapüré

Zöldsaláta

Tejszínes kukoricás 

szárnyas húsos 

spagetti

teljes kiörlésű 

tésztból reszelt 

sajttal

Vagdalt                   

Tökfőzelék                  

Teljes kiörlésű 

kenyér

Tejberizs

kakaós szórat

Gyümölcs

Füstölt főtt sertés 

comb                    

Lencsefőzelék                      

Teljes kiörlésű 

kenyér

Tarhonyáshús

Csemege uborka

U
zs
o
n
n
a Zala felvágott                    

magvas zsemle                  

uborka

Sajtos pogácsa

gyümölcs

Csemege szalámi

margarin

magvas zsemle

uborka

Sajtos párizsi

Teljes kiörlésű 

kenyér

margarin

jégretek

Kenőmájas 

korpás zsemle               

póréhagyma

Kakaós csiga                           

Alma

Gépsonka                       

rozsos zsemle                       

uborka

Trappista sajt                    

magvas zsemle                

margarin                      

jégretek

Házi 

szárnyashúskrém            

zsemle                       

lilahagyma

Párizsi                           

tönkölybúzás 

párna             

zöldpaprika

Magyaros vajkrém             

teljes kiörlésű kifli                       

Alma

Hétfő Szerda Csütörtök Péntek Hétfő Szerda

Tí
zó
ra
i Tej

párizsi, margarin

teljes kiörlésű 

kenyér

Gyümölcstea              

diákcsemege                    

margarin                    

zsemle, jégretek

Házi epres 

ivójoghurt               

korpás kifli

Tej                 

Vajkrém pirított 

magokkal                      

zsemle

Tej

vajas-lekváros 

kenyér

Gyümölcs tea                       

gépsonka                  

zsemle                      

Fahéjas szilvaleves
Tárkonyos 

csirkeragu leves

Zöldségkrémleves 

kölesgolyó
Hamis gulyásleves Zöldborsó leves

Babgulyás            

Teljes kiörlésű 

kenyér

Majoránnás sertés 

aprópecsenye                

Szárazbabfőzelék             

Fehér kenyér

Piskóta kocka 

csokoládé öntettel                       

Alma

Bakonyi 

csirkemellragu

Durum tészta 

köret

Rántott zselet                    

Párolt rizs                         

Cékla saláta

Fokhagymás 

aprópecsenye, 

tepsis burgonya 

csemege uborka

Túrós tészta,                

gyümölcs

U
zs
o
n
n
a Snidlinges vajkrém             

rozsos buci                         

zöldpaprika

Kocka sajt                   

magvas kifli

Zala felvágott                    

magvas zsemle                  

uborka

Sajtos pogácsa

gyümölcs

Csemege szalámi

margarin

magvas zsemle

uborka

Trappista sajt                    

margarin                      

rozsos zsemle

uborka                         

Február 12-16.

Február 26-28.

2018. február havi étlap
Eb

éd

Február 1-2. Február 5-9.

Szerda

Gyümölcs tea                       

gépsonka                  

zsemle                      

Frankfurti leves

Vargabéles

gyümölcs

Trappista sajt                    

margarin                      

rozsos zsemle

uborka                         

Kedd

Karamellás tej                 

margarinos stangli

Eb
éd

Február 19-23.

Reszelttészta leves

Rakott burgonya                 

csemege uborka                        

Teljes kiörlésű 

kenyér

Húskenyér

zsemle, margarin

jégsaláta

Kedd

Tejeskávé

Burgonyás pogácsa

Ribizlis almaleves

Csirkemell szelet 

Petrezselymes 

sajtmártásban                 

bulgur

Sajtos párizsi

Teljes kiörlésű 

kenyér

margarin

jégretek


