
Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szerda Csütörtök Péntek

Tí
zó
ra
i

Gyümölcstea              

diákcsemege                    

margarin                    

zsemle, jégretek

Házi epres ivójoghurt               

korpás kifli

Tea

Vajkrém pirított 

magokkal                      

zsemle

Gyümölcs tea                       

gépsonka                  

zsemle                      

Házi erdei 

gyümölcsös joghurt                          

kifli

Tea

Kőrözött

szezámmagos 

császárzsemle

Tárkonyos csirkeragu 

leves

Zöldségkrémleves 

kölesgolyó
Hamis gulyásleves

Babgulyás

 Teljes kiőrlésű 

kenyér

Fokhagymakrém-

leves

levesgyöngy

Zöldséges rizsleves

Piskóta kocka 

csokoládé öntettel                       

Alma

Bakonyi 

csirkemellragu

Durum tészta köret

Rántott szelet                    

Párolt rizs                         

Cékla saláta

Túrós tészta,                

gyümölcs

Rakott karfiol                   

Teljes kiőrlésű 

kenyér

Panírozott dínó falat

Zöldborsófőzelék             

kenyér

U
zs
o
n
n
a

Kocka sajt                   

magvas kifli

Zala felvágott                    

magvas zsemle                  

uborka

Sajtos pogácsa

gyümölcs

Trappista sajt                    

margarin                      

rozsos zsemle

uborka                         

Kenőmájas 

korpás zsemle               

lilahagyma

Kakaós csiga                           

Alma

Hétfő Kedd Szerda Szombat Hétfő Kedd Szerda Csütörtök

Tí
zó
ra
i Tej 

Mogyorókrém

kenyér

Házi barackos 

ivójoghurt                           

stangli

Citromos tea

sajtkrémes korpás 

kifli

Házi epres ivójoghurt               

korpás kifli

Tea

párizsi, margarin

teljes kiőrlésű kenyér

Karamellás tej                 

margarinos stangli

Gyümölcstea              

diákcsemege                    

margarin                    

zsemle, jégretek

Házi epres ivójoghurt               

korpás kifli

Karfiol krémleves, 

levesgyöngy
Lebbencsleves

Gulyásleves

Teljes kiőrlésű 

kenyér

Vegyes 

gyümölcsleves

Sütőtök krémleves

Pirított tökmag

Tárkonyos 

zöldségleves
Húsgaluska leves

Vegyes 

gyümölcsleves

Milánói makaróni

Székelykáposzta 

 Teljes kiőrlésű 

kenyér

Tejbegríz

kakaós szórat

Gyümölcs

Vagdalt                    

Finomfőzelék

teljes kiőrlésű kenyér

Rántott halrúd                     

Mexikói zöldséges 

rizs

Tartár mártás

Vadasragu

Durum tészta köret

Tavaszi zöldséges 

rizottó

reszelt sajttal

Csirkecomb pörkölt                    

Zöldborsófőzelék

teljes kiőrlésű kenyér

U
zs
o
n
n
a Gépsonka                       

rozsos zsemle                       

uborka

Trappista sajt                    

magvas zsemle                

margarin                      

jégretek

Házi 

szárnyashúskrém            

zsemle                       

lilahagyma

Sajtos perec

 Alma

Snidlinges vajkrém             

Kovászolt zsemle                         

zöldpaprika

Húskenyér

zsemle, margarin

csemege uborka

Kocka sajt                   

magvas kifli

Zala felvágott                    

magvas zsemle                  

uborka

Ta-

va-

szi

szü-

net

Tej

vajas-lekváros kenyér

Tejeskávé

Burgonyás pogácsa

Eb
éd

Zöldborsó leves

2018. április havi étlap

Április 3-6. Április 9-13.

Hétfő Kedd

Ribizlis almaleves

Zöldborsós tokány, 

tarhonya

csemege uborka

Csirkemell 

Petrezselymes 

sajtmártásban                 

bulgur

Csemege szalámi

margarin

magvas zsemle

csemege uborka

Sajtos párizsi

Teljes kiőrlésű kenyér

margarin

jégretek

Eb
éd

Erőleves eperlevéllel Paradicsom leves

 Rántott csirkemell 

burgonyapürével            

Párolt kukorica

Csikós tokány

Durum tészta

Csalamádé

Párizsi                           

tönkölybúzás párna             

zöldpaprika

Tavaszi sajtkrém

Teljes kiőrlésű zsemle

Április 23-27.

Csütörtök Péntek

Kakaó                               

kalács

Tea

Magyaros vajkrém

Teljes kiőrlésű kifli

Április 16-21.



Péntek

Tej

Vajkrém pirított 

magokkal                      

zsemle

Tarhonyaleves

Dijoni sertés szelet

Tepsis burgonya

csemege uborka                     

Sajtos pogácsa

gyümölcs

2018. április havi étlap

Április 23-27.


