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01.Péntek Tej, Kárpát szalámi, margarin,
paradicsom, teljes kiőrlésű graham

zsemle

Frankfurti leves, mákos metélt, alma Piskóta, kiwi 

04.Hétfő
GYÜMÖLCSNAP

Tej, mogyorókrém, félbarna kenyér Tavaszi zöldségleves, lencsefőzelék, nuggets, teljes
kiőrlésű graham kenyér

Húspástétom, kígyóuborka teljes
kiőrlésű graham zsemle

05.Kedd Tejeskávé, sajtos stangli Reszelt tésztaleves, milánói makaróni, sajtszórás Löncs felvágott, margarin,
paradicsom, teljes kiőrlésű tönköly

zsemle

06.Szerda Gyümölcstea, magyaros vajkrém,
paprika, teljes kiőrlésű tönköly

zsemle

Gombaleves, rántott sajt sütőben sütve, tartármártás,
fél adag párolt rizs

Túró rudi, kiwi

07.Csütörtök Kakaó, foszlós kalács Brokkolikrémleves levesgyönggyel, rántott sertésszelet
kukoricapelyhes bundában, burgonya, savanyúság

 Teavaj, kígyóuborka, teljes kiőrlésű
kenyér

08.Péntek 50%-os gyümölcslé, bécsi felvágott,
margarin, paradicsom, félbarna

kenyér

Gulyásleves, sajtos pogácsa Gyümölcsjoghurt, teljes kiőrlésű
graham spicc

11.Hétfő Gyümölcstea, májas, paprika, teljes
kiőrlésű kenyér

Vajgaluska leves, rizseshús, savanyúság Trappista sajtszelet, margarin,
jégsaláta, hosszú zsemle

12.Kedd Banános tej, kakaós fatörzs Tojásleves, lecsós csirketokány , párolt bulgur Majonézes sonkakrém, paradicsom,
teljes kiőrlésű graham zsemle

13.Szerda Gyümölcstea, Ausztria felvágott,
margarin, paprika, félbarna kenyér

Csontleves, sóskamártás, sertéssült, fél adag párolt rizs   Tömlős sajtkrém, paradicsom, teljes
kiőrlésű kenyér

14.Csütörtök
GYÜMÖLCSNAP

Tej, lekváros táska 50%-os gyümölcslé, magvas halfilé, burgonya,
majonézes kukoricasaláta

Sonkás kockasajt, újhagyma, teljes
kiőrlésű tönköly spicc 

18.Hétfő Tej, natúr vajkrém, paradicsom,
teljes kiőrlésű graham zsemle

Burgonyaleves, zöldborsófőzelék, virsli, teljes kiőrlésű
graham kenyér

Főtt tojás, margarin,
kígyóuborka,magvas zsemle 

19.Kedd
GYÜMÖLCSNAP

Kakaó, sajtos rúd Rántott leves levesgyönggyel, rakott karfiol Húskenyér, margarin, paradicsom,
teljes kiőrlésű graham zsemle

20.Szerda Tej, málna lekvár, félbarna kenyér Karalábéleves, tejfölös burgonyafőzelék, rántott
párizsi, teljes kiőrlésű graham zsemle

Csirkemellsonka, margarin, saláta,
teljes kiőrlésű graham zsemle

21.Csütörtök Tej, túrós batyu Paradicsomleves, mézes-mustáros sült csirkecomb,
zöldséges rizs

Körözött, új hagyma, teljes kiőrlésű
graham zsemle 

22.Péntek Tej, csemege felvágott, margarin,
paradicsom, teljes kiőrlésű kenyér 

Sertésraguleves, káposztás tészta Müzli szelet, alma

25.Hétfő Gyümölcstea, lapka sajt, margarin,
paradicsom, teljes kiőrlésű kenyér 

Daragaluska leves, székelykáposzta, teljes kiőrlésű
graham kenyér

Pápai sajtos kalács, margarin,
kígyóuborka

26.Kedd
GYÜMÖLCSNAP

Vaníliás tej, diós búrkifli Zellerleves, mexikói pulykatokány, tészta Tonhalpástétom, paradicsom, teljes
kiőrlésű graham zsemle

27.Szerda Gyümölcstea, sajtkrém, paprika,
teljes kiőrlésű kenyér

Csontleves, brassói aprópecsenye, burgonya,
savanyúság

Mazsolás krémtúró, zsemle

28.Csütörtök Karamellás tej, kuglóf 50%-os gyümölcslé, natúr szelet, Budapest ragu, párolt
rizs 

Joghurtos margarin, zöldségmix,
teljes kiőrlésű graham zsemle

29.Péntek Gyümölcstea, snidlinges májas,
paradicsom, teljes kiőrlésű kenyér

Tárkonyos csirkeraguleves, barackos gombóc Csokoládés puding

HACCP igazolás kelte: 2002. december 15.
Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!                           Jó étvágyat kívánunk!                                              


