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Tízórai Ebéd Uzsonna

01.Hétfő Tej, diós búrkifli Zöldség leves, vágottborsó főzelék, sertéspörkölt, tk.
kenyér

Főtt tojás, margarin,
saláta, tk tönkölyzsemle

02. Kedd Citromos tea, olasz
felvágott,paradicsom,
margarin, tk. kenyér

Karfiol leves, eszterházy csirkeragu, bulgur Meggyes túrókrém, zsemle

03. Szerda Gyümölcslé 50%,
 magyaros vajkrém, sárgarépa

korpászsemle

Csontleves, paradicsomos káposzta, főtt marha szelet,
tk. kenyér

Lapkasajt, margarin, saláta,tk.graham
zsemle

04. Csütörtök Tej, túrós batyu Gyümölcs leves, rántott hal, burgonya, savanyúság Pizza sonka, margarin, kaliforniai
paprika, tk. graham spitz

05. Péntek
GYÜMÖLCSNAP

Ivójoghurt , tk. tönköly spitz Palóc leves, szilvás gombóc Uborkás májas, paradicsom, hossú
zsemle

08. Hétfő Tej, kakaós gabonagolyó, Daragaluska leves, zöldbab főzelék, vagdalt, tk.
kenyér

 Tonhal pástétom,kaliforniai paprika,
tk. tönköly zsemle, 

09..Kedd Gyümölcslé 50%, szalámis kockasajt
, tk.graham spitz

Karalábé leves, bolognai spagetti  Párizsi,margarin, sárgarépa, tk.
graham zsemle

10..Szerda
GYÜMÖLCSNAP

Tej, barack lekvár, tk kenyér Csontleves, rakott brokkoli Tejszines sajtkrém,  jégsaláta, hosszú
zsemle

11. Csütörtök Madártej, kalács Tojás leves, göngyölt szelet, kukoricás rizs, savanyúság Bártfai csemege,margarin, paradicsom
tk.tönköly spitz

12.Péntek Citromos tea,sajtos pogácsa Csirkeragu leves, darás metélt, kompót Pulykamell sonka, margarin,retek,
tk.graham zsemle

15. Hétfő Tej, csokis croissant  Lebbencs leves, temesváry tokány, rizs Csirkemell sonka, margarin,
paradicsom, tk. graham zsemle

16. Kedd  Tea, joghurtos margarin,sárgarépa,
tk. kenyér

Gyümölcslé, sertéspaprikás, bulgur Trappista sajt, margarin,  uborka
korpás zsemle, 

17. Szerda
GYÜMÖLCSNAP

Kókuszos csokis tej, kuglóf Csontleves, lencsefőzelék, sült virsli, tk. kenyér Zöldséges szelet, margarin,
hónapos retek, tk. tönköly spitz

18.Csütörtök Gyümölcslé 50%, magyaros sajtkrém,
paradicsom, tk.graham zsemle

Paradicsom leves, gombás brokkolis
halfilé,petr.burgonya, savanyúság

Erdei gyümölcsös joghurt, kifli

19. Péntek NAGYPÉNTEK

22.Hétfő HÚSVÉT

23.Kedd Madártej, corn flakes Reszelt tészta leves, milánói makaróni Majorannás májas, retek, tk. tönköly
zsemle

24..Szerda
GYÜMÖLCSNAP

Ananász kókusz ízű tej, natúr
vajkrém, sárgarépa, tk. kenyér

Csontleves, kelkáposzta főzelék, vagdalt, tk. kenyér Körözött,kaliforniai paprika, hosszú
zsemle

25. Csütörtök Gyümölcslé 50 %,  zöldfűszeres
sajtkrém, tk. kenyér

Fokhagymakrém leves, sült csirkecomb, zöldséges
rizs, savanyúság

Túrista felvágott, margarin, hónapos
retek, tk. graham spitz

26. Péntek Tej,mogyorókrém, tk. kenyér Gulyás leves, burgonyás kocka, savanyúság Pizzás csiga, alma

29. Hétfő Tej, lekváros  bukta Kertész leves, zöldborsós csirkeragu, bulgur Gépsonka, margarin, uborka, tk.
tönköly spitz

30. Kedd Gyümölcs tea, vaj, sárgarépa, tk.
kenyér

Csontleves, húsgombóc , paradicsom mártás,
burgonya1/2

Edami sajt, margarin, saláta, tk.
graham zsemle

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


