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05.Hétfő Tej, csokoládés gabonagolyó Vegyes zöldség leves, zöldborsó főzelék, sült virsli, tk.
kenyér

Trappista sajt, margarin,
kígyóuborka, teljes kiőrlésű graham

zsemle

06.Kedd Tej, margarin, sajtos stangli Karfiol leves, tarhonyáshús, savanyúság Majorannás májas, paradicsom, teljes
kiőrlésű kenyér

07.Szerda Gyümölcslé 50%, turista felvágott,
margarin, paprika, teljes kiőrlésű

kenyér

Csontleves, babfőzelék, fűszeres csirkemell csíkok, tk.
kenyér

Túró rudi, banán

08.Csütörtök Tej, pizzás kifli Fokhagymakrém leves, brokkolis-gombás halfilé, rizi-
bizi

Zala felvágott, margarin, paradicsom,
tk. tönköly spitz

09. Péntek Gyümölcstea, zöldfűszeres vajkrém,
paprika, teljeskiőrlésű kenyér

Csirkeragu leves, szilvás gombóc, gyümölcs Gyümölcs joghurt, k ifli

10.Szombat Tej,  ökörszem Gomba leves, zöldséges pulykatokány, bulgur Sonkás kockasajt, paradicsom,
tk.tönköly spitz

12.Hétfő Tej, mogyorókrém, tk. kenyér Reszelt tészta leves, paraj főzelék, sertés pörkölt,
burgonya 1/2

Bártfai csemege szalámi, margarin,
paprika, teljes kiőrlésű graham

zsemle

13.Kedd Tej, túrós batyu Zöldborsó leves, eszterházy csirketokány, tészta köret Lapkasajt, margarin, kígyóuborka,
teljes kiőrlésű tönköly zsemle

14.Szerda Gyümölcsé 50%, tavaszi felvágott,
margarin, paradicsom, teljes kiőrlésű

kenyér

Csontleves, székely káposzta, tk. kenyér Müzli szelet, banán

15.Csütörtök Tej, briós Paradicsom leves, sajtos sült csirkecomb, rizs Párizsi, kígyóuborka, teljes kiőrlésű
tönköly spitz

16.Péntek Gyümölcstea, Ausztria felvágott,
margarin, paprika, teljes kiőrlésű

graham zsemle

Palóc leves, káposztás kocka Habos vaníliás puding

19.Hétfő Tej, kakaós fatörzs Zöldség leves, sertés sült, gyümölcs mártás, rizs 1/2 Tonhalpástétom, paradicsom, teljes
kiőrlésű tönköly zsemle

20.Kedd Gyümölcstea, teavaj, sárgarépa, tk.
kenyér

Zöldbab leves, milánói makaróni Bécsi felvágott, margarin, paprika,
hosszú zsemle

21.Szerda Gyümölcslé 50%, zöldfűszeres
sajtkrém, korpás zsemle

Vajgaluska leves, tökfőzelék, fűszeres csirketokány, tk.
kenyér

Körözött, paprika, tk. graham zsemle

22.Csütörtök Tej, vaníliás kuglóf Brokkolikrém leves, rántott halfilé, petr. burgonya,
savanyúság

Párizsi, margarin, kígyóuborka, teljes
kiőrlésű kenyér

23.Péntek Tej, magyaros vajkrém, paradicsom,
teljes kiőrlésű kenyér

Sertés raguleves, ízes bukta, gyümölcs Tejszelet, alma

26.Hétfő Tej, kenőmájas, paradicsom, hosszú
zsemle

Lebbencs leves, zöldbab főzelék, sertés vagdalt, tk.
kenyér

Meggyes  túrókrém, teljes kiőrlésű
kenyér

27.Kedd Tej, kakaós csiga Karalábé leves, brassói aprópecsenye,burgonya,
savanyúság

Csirkemellsonka, margarin, saláta,
teljes kiőrlésű kenyér

28.Szerda Tej, natúr vajkrém, paradicsom,
félbarna kenyér

Csontleves, telfölös burgonya főzelék, rántott párizsi,
tk. kenyér

Baracklekvár, margarin, teljes
kiőrlésű kenyér

29.Csütörtök Tej, diós búrkifli Gyümölcs leves, bakonyi sertés szelet, bulgur Pritaminos húskenyér, margarin,
paradicsom, teljes kiőrlésű graham

zsemle

30.Péntek Gyümölcstea, kockasajt,  paprika,
teljes kiőrlésű graham zsemle

Húsos minestra leves, sajtos pogácsa Kefír, kifli,alma

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


