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2.csütörtök Tea, reszelt trappista sajt, 
delma, rozsos buci 

Daragaluska leves, tejfölös 
burgonyafőzelék, sertés vagdalt, kenyér 

Magyaros szendvicskrém, tk. 
zsemle, uborka 

3. péntek Tej, natúr sajtkrém, tk. 
kenyér

Palóc leves sertéshússal, tepertős pogácsa Puykamellsonka, falusi margarin, 
magos zsemle, retek

6. hé=ő Tej, almás pite Zöldborsóleves, ránto> sajt, párolt rizs, 
tartár mártás 

Teavaj, tk. zsemle, reszelt 
sárgarépa 

7. kedd Gyümölcstea, zöldfűszeres 
vajkrém, kifli, 

Reszelt tésztaleves, sárgaborsó főzelék, 
sertés pörkölt, tk. kenyér 

Zala felvágo>,delma, tk. zsemle, 
paprika 

8. szerda 
Gyümölcsnap 

Tej, kenőmájas, tk kenyér, 
jégsaláta  

Paradicsomleves, mexikói csirkemáj rizo>ó Erdei gyümölcsös joghurt, 
korpovit keksz 

9.csütörtök Karamellás tej, kuglóf Karalábé leves, mézes-mustáros 
csirkecomb, petrezselymes burgonya 

Sajtos parízer, delma, tk.zsemle, 
jégcsapretek

10. péntek Limonádé, sonkás kocka sajt, 
tk.kifli, paradicsom 

Csontleves zöldséggel, töltö> káposzta, tk 
kenyér 

Tejszelet, alma 

13. hé=ő Tej, mogyoróskrém kenyér Brokkoli krémleves levesgyönggyel, 
bolognai spageI, sajtszórás 

Tonhalpástétom, tk.zsemle, 
kígyóuborka 

14. kedd  Tej, kakaós csiga Zöldséges vajgaluska leves, 
zöldbabfőzelék, pulyka pörkölt, kenyér 

Tavaszi felvágo>, margarin, tk 
zsemle, paradicsom 

15. szerda 
Gyümölcsnap

Citromos tea, lapkasajt, 
falusi margarin, 
tk.kenyér,uborka  

100% gyümölcslé, ránto> halfilé mandulás 
bundában, sárgarépás bulgur 

Vaníliás habos puding, zabfalat 

16. csütörtök Tej, zöldfűszeres sajtkrém,tk 
kifli  

Zellerleves, parajfőzelék, grill virsli, fél 
adag burgonya 

Körözö>, zsemle, paradicsom 

17. péntek Tej, gabonapehely Mészáros leves , káposztás kocka Olasz felvágo>, delma, tk. 
zsemle, kaliforniai paprika 

20. hé=ő Kakaó, burgonyás pogácsa Ránto> leves zabgaluskával, hentes 
tokány, párolt rizs 

Trappista sajt szelet, falusi 
margarin, tk zsemle, retek 

21. kedd Gyümölcstea, margarin, 
magos zsemle, zöldpaprika 

Húsleves zöldséggel, paradicsom mártás, 
sertés szelet, fél adag burgonya 

Natúr kocka sajt, tk zsemle, 
sárgarépa 

22. szerda
Gyümölcsnap

Tej, briós Májgaluska leves zöldséggel,, 
lencsefőzelék, fasírtgolyó, kenyér 

Csirkemell sonka, delma, tk. 
zsemle, saláta 

23. csütörtök Tej, magyaros vajkrém, 
szezámm.császárzsemle 

Gulyás leves, túrós derelye Pritaminos húskenyér, margarin, 
tk zsemle, paradicsom 

24. péntek Limonádé, sajtkrém, tk 
kenyér, jégcsapretek 

Tejfölös karfiolleves, csirkehúsos rizibizi Baracklekvár, margarin, kenyér 

27. hé=ő Tej, sajtos rúd Csurgato> leves, finom főzelék, 
sertéspörkölt, tk. kenyér 

Tejszínes vajkrém, tk zsemle, 
jégsaláta

28. kedd Tej, libamájpástétom, tk 
kenyér, kaliforniai paprika 

Vajbableves, tarhonyás sertéshús, 
vitamin saláta

Vaníliás-citrusos túrókrém, 
zsemle 

29. szerda
Gyümölcsnap 

 Tej, parízer, delma, sulirúd, 
uborka 

Gyümölcsleves, kukoricapelyhes halfilé, 
tavaszi rizs, savanyúság 

Gyümölcsjoghurt, tk kifli 

30. csütörtök Tej, csokis chroissant Kertész leves, tejfölös csirkepaprikás, 
tészta köret

Diákcsemege, delma, tk zsemle, 
paradicsom 

31. péntek Gyümölcstea, vajkrém, tk 
zsemle, retek 

Bableves, húsos kifli Müzli szelet, körte 
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Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!                                   Jó étvágyat kívánunk!

                                                                   Ördögkonyha Dolgozói 


