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HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

TÍZÓRAI normál citromos tea
rozskenyér

sajtkrém, paprika

tej, rozskenyér
Ráma margarin
Párizsi felvágott

tej
fonott kalács

méz

gyümölcstea
rozskenyér, retek

sertés löncshús

tejeskávé
kenyér

májkrém, alma

glutén tea, gm. kenyér, gm. sajtkrém, 
paprika

tej, gm. kenyér, margarin, gm.
felvágott

tej, gm. zsemle, vaj, méz tea, gm. kenyér, retek, 
gm. felvágott

tej, gm. kenyér, gm. májas, 
alma

tej, tojás tea, rozskenyér, Liga margarin, 
paprika

rizstej, rozskenyér, liga 
margarin, tejmentes, tojásm. 
felvágott

rizstej, rozskenyér, Liga 
margarin, méz

tea, rozskenyér, retek, 
tejmentes, tojásm. 
felvágott

rizstej, rozskenyér, tejmentes, 
tojásm. májas, alma

sertés, marha tea, rozskenyér, sajtkrém, 
paprika

rizstej, rozskenyér, margarin, 
sajtszelet

rizstej, fonott kalács, méz tea, rozskenyér, vaj, retek rizstej, rozskenyér, sajtkrém, 
alma

burgonya tea, burgonyamentes kenyér, 
bm. sajtkrém, paprika

tej, bm. kenyér, margarin, bm.
(keményítő)mentes felvágott

tej, bm. kenyér, vaj, méz tea, bm. kenyér, retek, vaj tej, bm. kenyér,alma 
bm(keményítő) mentes májas,

      EBÉD normál zöldborsós daragaluska
l

Brassói aprópecsenye
sült burgonya

Jókai bableves
tejbendara, narancs

kakaós szórás

karfiolleves
natúr csirkemell

kuszkusz

lebbencsleves
karalábé főzelék

vagdalt

tojásleves
paprikás burgonya

virslivel

glutén gm. zöldborsóleves gm. tészta, 
gm. Brassói aprópecsenye, sült 
burgonya

gm. csirke raguleves gm. 
tészta, rizstejes kukoricadara, 
kakaós szórat, narancs

gm. karfiolleves gm. tészta, 
kukoricalisztes csirkemell, rizs

pirított gm. tésztaleves, 
gm karalábé főzelék, gm. 
vagdalt

gm. tojásleves, paprikás 
burgonya gm. virslivel

tej, tojás zöldborsóleves tojásm. tészta, 
sült pulyka apróhús, sült 
burgonya

tejmentes csirke raguleves 
tojásm. tészta, rizstejes 
kukoricadara, kakaós szórat, 
narancs

tejmentes karfiolleves tojásm. 
tészta, natúr csirkemell, rizs

pirított tojásm. 
tésztaleves, tejmentes 
karalábé főzelék, 
tejmentes, tojásm. vagdalt

ivólé, paprikás burgonya 
tejmentes, tojásm. virslivel

sertés, marha zöldborsóleves, sült pulyka 
apróhús, sült burgonya

csirke raguleves, rizstejes 
kukoricadara leves, kakaós 
szórat, narancs

karfiolleves, natúr csirkemell, 
kuszkusz

lebbencsleves (növényi 
olajjal, húsmentes), 
karalábé főzelék, baromfi 
vagdalt

tojásleves, paprikás burgonya 
baromfi virslivel

burgonya bm. zöldborsóleves, sült pulyka 
apróhús, párolt rizs

bm. csirke raguleves bm. 
tészta, rizstejes kukoricadara, 
kakaós szórat, narancs

bm. karfiolleves bm. tésztával, 
natúr csirkemell, párolt zöldség

pirított bm. tésztaleves, 
bm. karalábéfőzelék, bm. 
vagdalt

bm. tojásleves, sült bm 
(keményítő) virsli, párolt 
zöldségek, párolt rizs

UZSONNA normál pudingos rúd leveles
tésztából

hot-dog kifli
kockasajt

alma

zsemle, főtt tojás
Delma margarin

kígyóuborka

parasztkifli kelt
tésztából

glutén gm. kifli, vaj, mini dzsem gm. virsli, ketchup, gm. kifli gm. kifli, kockasajt, alma gm. zsemle, főtt tojás, 
delma, uborka

gm. kifli, mini dzsem

tej, tojás rozskenyér, Liga margarin, mini
dzsem

rozskenyér, tejmentes tojásm. 
virsli, ketchup

kifli, Liga margarin, alma rozskenyér, Liga 
margarin, uborka

rozskenyér, tejmentes, tojásm. 
mogyorókrém

sertés, marha pudingos rúd kifli, baromfi virsli, ketchup kifli, kockasajt, alma zsemle, főtt tojás, 
margarin, uborka

parasztkifli

burgonya bm. kenyér, vaj, mini dzsem bm. kenyér, bm. (keményítő) 
virsli, ketchup

bm. kenyér, kockasajt, alma bm. kenyér, főtt tojás, 
margarin, uborka

bm. kenyér, bm. mogyorókrém
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