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12.01.Szombat Tej, méz, margarin, teljes
kiőrlésű kenyér

Zellerleves, paprikás burgonya kolbásszal, teljes
kiőrlésű kenyér 

Müzli szelet, alma

12.03.Hétfő Gyümölcstea, főtt virsli,
ketchup, hosszú zsemle

Köménymagleves levesgyönggyel, szárazbabfőzelék,
sertéspörkölt, teljes kiőrlésű graham kenyér

Magvas sajtkrém, paradicsom, teljes
kiőrlésű graham zsemle

12.04.Kedd Tej, sajtos stangli, margarin,
paradicsom

Lebbencsleves, csikós tokány, párolt bulgur Csirkemellsonka, margarin,
kígyóuborka, teljes kiőrlésű graham

zsemle

12.05.Szerda Gyümölcstea, teavaj,
paprika, teljes kiőrlésű

kenyér

Reszelt tésztaleves, sóskamártás, sertéssült, fél adag
párolt rizs

Tonhalpástétom, paprika, teljes
kiőrlésű graham zsemle

12.06.Csütörtök Tej, diós búrkifli 50%-os gyümölcslé, rántott csirkecomb, burgonya,
savanyúság
MIKULÁS

Májas, zöldhagyma, teljes kiőrlésű
kenyér

12.07.Péntek
GYÜMÖLCSNAP

Gyümölcstea, gyarmati
szalámi,

margarin,kaliforniai
paprika, teljes kiőrlésű

graham zsemle

Palócleves, mákos metélt Sonkás kockasajt, retek,kifli

12.10.Hétfő
GYÜMÖLCSNAP

Tej, lapka sajt, margarin,
paradicsom, félbarna kenyér

Tavaszi zöldségleves, burgonyafőzelék, lecsós
aprópecsenye, teljes kiőrlésű graham kenyér

Olasz felvágott, margarin, kápia
paprika, teljes kiőrlésű kenyér

12.11.Kedd Tej, pizzás kifli Zöldborsóleves, csirkepaprikás, tészta Snidlinges tojáskrém, kígyóuborka,
teljes kiőrlésű tönköly zsemle

12.12.Szerda Tej, turista felvágott,
margarin, paprika, teljes
kiőrlésű graham zsemle

Csontleves, rakott káposzta Mazsolás krémtúró, vizes zsemle

12.13.Csütörtök Kakaó, kalács Fokhagymakrémleves levesgyönggyel, almás csirkemell,
párolt rizs

Magyaros vajkrém, kaliforniai
paprika, teljes kiőrlésű graham zsemle

12.14.Péntek Gyümölcstea,tömlős
sajtkrém, paradicsom,

félbarna kenyér

Csirkebecsinált leves, tejberizs, kakaószórás Gyümölcsjoghurt, teljes kiőrlésű
tönköly spicc

12.15.Szombat Gyümölcstea, bécsi felvágott,
margarin, paradicsom, teljes

kiőrlésű graham zsemle

Karalábéleves, tarhonyáshús, vitamin saláta Sajtos stangli, alma

12.17.Hétfő Tej, lekvár, margarin,
félbarna kenyér

Magyaros burgonyaleves, rántott sajt, párolt rizs,
tartármártás

Gépsonka, margarin, kígyóuborka,
teljes kiőrlésű kenyér

12.18.Kedd
GYÜMÖLCSNAP

Tej, kakaós csiga Tojásleves, mexikói pulykatokány, párolt bulgur Húspástétom, kígyóuborka, teljes
kiőrlésű graham zsemle

12.19.Szerda Gyümölcstea, Kárpát
szalámi,

margarin,paradicsom,
hosszú zsemle 

Kertészleves, zöldbabfőzelék, vagdaltpogácsa, teljes
kiőrlésű graham kenyér

Trappista sajtszelet, margarin,
zöldségmix, teljes kiőrlésű graham

zsemle

12.20.Csütörtök Tej,csokis croassant 50%-os gyümölcslé, rántott halfilé tökmagos bundában,
petrezselymes burgonya, savanyúság

Majorannás májas, paradicsom, teljes
kiőrlésű graham zsemle

12.21.Péntek Gyümölcstea, natúr
vajkrém, paprika, teljes
kiőrlésű graham zsemle

Gulyásleves, sajtos pogácsa Vaníliás puding

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

   Jó étvágyat kívánunk!

Az Ördögkonyha Kft. Fekete István Általános Iskola konyhájának a dolgozói nevében kívánunk szeretetteljes, áldott, békés
karácsonyt és boldog új évet!


