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Tí
zó
ra
i Gyümölcs tea                       

gépsonka                  

zsemle                      

Házi erdei 

gyümölcsös 

joghurt                          

kifli

Tea

Kőrözött

szezámmagos 

császárzsemle

Házi barackos 

ivójoghurt                           

stangli

Citromos tea

sajtkrémes 

korpás kifli

Kakaó                               

kalács

Vaníliás tej

sajtos perec

Tej

párizsi, margarin

teljes kiörlésű 

kenyér

Karamellás tej                 

margarinos 

stangli

Gyümölcstea              

diákcsemege                    

margarin                    

zsemle, jégretek

Házi epres 

ivójoghurt               

korpás kifli

Tea                 

Vajkrém pirított 

magokkal                      

zsemle

Tejfölös 

bableves 

csipetkével

Mentás zöld-

borsó krémle-

ves, corn flakes

Gyümölcs leves
Grízgaluska 

leves
Palócleves

Erőleves

eperlevél 

tésztával

Brokkoli 

krémleves

corn flakes

Fahéjas 

szilvaleves

Reszelttészta 

leves

Tárkonyos 

csirkeragu leves

Zöldségkrémle-

ves kölesgolyó

Hamis 

gulyásleves

Borsos tokány                     

Párolt rizs                    

Cékla saláta

Bolognai 

spagetti    

Mézes-mustáros 

sertésfalatok

Zöldséges rizzsel

Erdélyi húsos 

rakott káposzta

Teljes kiörlésű 

kenyér

Grízes tészta

Baracklekvár

Sült csirkemell                       

Gyümölcs 

mártás                   

Főtt burgonya

Rántott 

halrudacskák 

kukoricás rizs

Tartár mártás            

Majoránnás 

sertés aprópe-

csenye, száraz-

babfőzelék, 

fehér kenyér

Rakott burgo-

nya, csemege 

uborka, teljes 

kiörlésű kenyér

Piskóta kocka 

csokoládé 

öntettel                       

Alma

Bakonyi 

csirkemellragu

Durum tészta 

köret

Rántott szelet                    

Párolt rizs                         

Cékla saláta

U
zs
o
n
n
a Trappista sajt                    

margarin                      

rozsos zsemle

uborka                         

Kenőmájas 

korpás zsemle

lilahagyma

Kakaós csiga                           

Alma

Trappista sajt                    

magvas zsemle                

margarin                      

jégretek

Házi 

szárnyashús-

krém            

zsemle                       

lilahagyma

Párizsi                           

tönkölybúzás 

párna             

zöldpaprika

Magyaros 

vajkrém             

teljes kiörlésű 

kifli                 

Alma

Snidlinges 

vajkrém             

rozsos buci                         

zöldpaprika

Húskenyér

zsemle, 

margarin

csemege uborka

Kocka sajt                   

magvas kifli

Zala felvágott                    

magvas zsemle                  

uborka

Sajtos pogácsa

gyümölcs

Kedd Szerda Péntek Hétfő Kedd Szerda Csütörtök

Tí
zó
ra
i Tejeskávé

Burgonyás 

pogácsa

Gyümölcs tea                       

gépsonka                  

zsemle                      

Tea

Kőrözött

szezámmagos 

császárzsemle

Tej 

Mogyorókrém

kenyér

Házi barackos 

ivójoghurt                           

stangli

Citromos tea

sajtkrémes 

korpás kifli

Kakaó                               

kalács

Ribizlis 

almaleves

Csókakői 

gulyásleves

Zöldséges 

rizsleves

Karfiol 

krémleves, 

levesgyöngy

Lebbencsleves

Gulyásleves

Teljes kiörlésű 

kenyér

Erőleves 

eperlevéllel

Csirkemell 

Petrezselymes 

sajtmártásban                 

bulgur

Túrós tészta,                

gyümölcs

Panírozott dínó 

falat

Zöldborsófő-

zelék             

kenyér

Milánói 

makaróni

Székelykáposz-

ta 

 Teljes kiörlésű 

kenyér

Tejbegríz

kakaós szórat

Gyümölcs

 Rántott 

csirkemell 

burgonyapüré-

vel, párolt 

kukorica

U
zs
o
n
n
a

Sajtos párizsi

Teljes kiörlésű 

kenyér

margarin

jégretek

Trappista sajt                    

margarin                      

rozsos zsemle

uborka                         

Kakaós csiga                           

Alma

Gépsonka                       

rozsos zsemle                       

uborka

Trappista sajt                    

magvas zsemle                

margarin                      

jégretek

Házi 

szárnyashús-

krém            

zsemle                       

lilahagyma

Párizsi                           

tönkölybúzás 

párna             

zöldpaprika

Május 28-31.

2018. május havi étlap

Május 2-4. Május 7-11. Május 14-18.

Hétfő

Tea 

Mogyorókrém

kenyér

Kenőmájas 

korpás zsemle               

lilahagyma

Eb
éd

Paradicsom leves

Főtt virsli, papri-

kás burgonya, 

csemege uborka, 

teljes kiörlésű 

kenyér

Gépsonka                       

rozsos zsemle                       

uborka

Május 22-25.

Csütörtök

Házi erdei 

gyümölcsös 

joghurt                          

kifli

Eb
éd

Fokhagyma-

krémleves

levesgyöngy

Rakott karfiol                   

Teljes kiörlésű 

kenyér


