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Tízórai Ebéd Uzsonna

04.01.Hétfő
GYÜMÖLCSNAP

Tej, méz, margarin, zsemle Tavaszi zöldségleves, sajtos csirketokány,
párolt bulgur

Sajtszelet, margarin,
kígyóuborka, teljes kiőrlésű

graham zsemle

04.02.Kedd Tej, sajtos pogácsa Reszelt tésztaleves, tarhonyáshús, savanyúság Párizsi, margarin, paradicsom,
teljes kiőrlésű tönköly zsemle

04.03.Szerda Tej, natúr vajkrém, kaliforniai
paprika, félbarna kenyér

Csontleves, szárazbabfőzelék, főtt virsli, teljes
kiőrlésű graham kenyér

Gépsonka, margarin,
paradicsom, teljes kiőrlésű

kenyér

04.04.Csütörtök Tej, fahéjas csiga Paradicsomleves, rántott halfilé magvas
bundában, petrezselymes burgonya 

Húspástétom, kígyóuborka, teljes
kiőrlésű graham zsemle

04.05.Péntek Gyümölcstea, bécsi felvágott,
margarin, paprika, teljes
kiőrlésű graham zsemle

Mészáros leves, tejberizs, kakaószórás Gyümölcsjoghurt, kifli

04.08.Hétfő Gyümölcstea, sajtkrém, teljes
kiőrlésű graham zsemle 

Vajgaluskaleves, tökfőzelék, csirkepörkölt,
teljes kiőrlésű graham kenyér

Főtt tojás, margarin,
kígyóuborka, hosszú zsemle

04.09.Kedd Gyümölcstea, majorannás
májas, teljes kiőrlésű tönköly

spicc

Zöldborsóleves, milánói makaróni, sajtszórás Diós búrkifli, kiwi

04.10.Szerda
GYÜMÖLCSNAP

Tej, teavaj,kaliforniai paprika,
pápai sajtos kalács

Karalábéleves, kelkáposzta főzelék, vagdalt
pogácsa, teljes kiőrlésű graham kenyér

Kárpát szalámi, margarin,
paradicsom, teljes kiőrlésű

graham zsemle 

04.11.Csütörtök Kakaó, kalács Sajtkrémleves kukoricapehellyel, mézes-
mustáros sült csirkecomb, párolt rizs

Párizsikrém, kígyóuborka, teljes
kiőrlésű graham zsemle

04.12.Péntek Gyümölcstea, főtt virsli, ketchup,
hosszú zsemle

Gulyásleves, szilvás gombóc Kockasajt, zöldhagyma, teljes
kiőrlésű tönköly spicc

04.15.Hétfő
GYÜMÖLCSNAP

Tej, lekvár, teljes kiőrlésű
tönköly spicc

Burgonyaleves, sárgaborsófőzelék, lecsós
sertéstokány, teljes kiőrlésű graham kenyér

Reszelt füstölt sajt, margarin,
kígyóuborka, hosszú zsemle

04.16.Kedd Tej, tiroli rétes Karalábéleves, vadas mártás csirkehússal,
tészta

NYUSZI

Téliszalámis sajtkrém,
paradicsom, teljes kiőrlésű

graham zsemle 

04.17.Szerda Gyümölcstea, körözött, paprika,
teljes kiőrlésű graham zsemle

Csontleves, parajfőzelék, sertéspörkölt, fél
adag burgonya

Vaníliás puding

04.24.Szerda
GYÜMÖLCSNAP

Tej, natúr vajkrém, paprika,
magvas zsemle

Tojásleves, rántott sajt sütőben sütve, párolt
rizs, tartármártás

Tavaszi felvágott, margarin,
újhagyma, teljes kiőrlésű graham

zsemle

04.25.Csütörtök Tej, pizzás kifli 50%-os gyümölcslé, brokkolis halfilé,
petrezselymes burgonya, savanyúság

Lapka sajt, margarin,
kígyóuborka, teljes kiőrlésű

graham zsemle 

04.26.Péntek Tej, csemege felvágott, margarin,
paradicsom, teljes kiőrlésű

kenyér

Kolbászos bableves, lekváros bukta Sajtos stangli, alma

04.29.Hétfő
GYÜMÖLCSNAP

Gyümölcstea, májas, paprika,
teljes kiőrlésű graham zsemle

Zellerleves, zöldbabfőzelék, pulykapörkölt,
teljes kiőrlésű graham kenyér

Mazsolás-vaníliás krémtúró,
zsemle

04.30.Kedd Tej, kakaós fatörzs Gombaleves, sonkás kocka Turista, margarin, paradicsom,
teljes kiőrlésű graham spicc

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

Jó étvágyat kívánunk!


