HÉTFŐ

06.11-06.15.

TÍZÓRAI

normál

glutén
tej, tojás
sertés, marha
EBÉD

normál

kakaó
fonott kalács
dzsem
vaj
kakaó, gm. zsemle,
dzsem, vaj
rizstejes kakaó,
rozskenyér, dzsem, Liga
margarin
rizstejes kakaó, fonott
kalács, dzsem, vaj

lebbencsleves
paprikás burgonya
virslivel
csemege uborka

KEDD

SZERDA

tejeskávé
szárnyas májas
rozskenyér
zöldpaprika

gyümölcstea
tonhalkrém
kenyér
paradicsom

tejeskávé, gm. májas, gm. kenyér,
paprika
szójatejes kávé, tejmentes májas,
rozskenyér, paprika

tea, olajos hal, gm.
kenyér, paradicsom
tea, olajos hal,
rozskenyér, paradicsom

szójatejes kávé, vaj, rozskenyér,
paprika

tea, olajos hal, kenyér,
paradicsom

csontleves csigatésztával
Mexikói sertés apróhús
bulgur
kompót

szárnyas raguleves
burgonyafőzelék
fasírozott

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

tej
gabonapehely
kifli
tej, gm. gabonapehely,
gm. kifli
rizstej, tejmentes, tm.
gabonapehely, rozsos
kifli
rizstej, gabonapehely,
kifli

vegyes
gyümölcsleves
csirkepaprikás
tészta
uborkasaláta

limonádé
főtt virsli
ketchup
rozskenyér
limonádé. gm. virsli, ketchup,
gm. kenyér
limonádé, tejmentes virsli,
ketchup, rozskenyér
limonádé, baromfi virsli,
ketchup, rozykenyér

palócgulyás
Stíriai metélt
gyümölcsíz

glutén

zöldségleves gm.
tésztával, paprikás
burgonya gm. virslivel,
csemege uborka

gm. paradicsomleves gm.
tésztával, Mexikói rizses baromfis
hús
kompót

szárnyas raguleves gm.
tésztával, gm.
burgonyafőzelék, gm.
baromfi fasírt

gm. gyümölcsleves,
csirkepaprikás, főtt
burgonya, uborkasaláta

gm. csirke húsgombóc leves
gm. tésztával, tejberizs, kakaós
szórat, gyümölcs

tej, tojás

zöldségleves tm. tésztával,
paprikás burgonya
tejmentes virslivel,
csemege uborka

tejmentes paradicsomleves tm.
tésztával, Mexikói rizses baromfis
hús, kompót

szójatejes
gyümölcsleves,
csirkepaprikás, főtt
burgonya, uborkasaláta

tm. csirke húsgombóc leves tm.
tésztával, mandulatejes rizs,
kakaós szórat, gyümölcs

sertés, marha

zöldségleves, paprikás
burgonya baromfi
virslivel, csemege uborka

paradicsomleves, Mexikói rizses
baromfis hús, kompót

tejmentes szárnyas
raguleves, tm. tésztával,
rizstejes
burgonyafőzelék,
tejmentes, tm. baromfi
fasírt
szárnyas raguleves,
burgonyafőzelék,
baromfi fasírt

szójatejes
gyümölcsleves,
csirkepaprikás, főtt
burgonya, kompót

csirke húsgombóc leves,
mandulatejes rizs, kakaós
szórat, gyümölcs

UZSONNA normál

glutén

tej, tojás
sertés, marha

kifli
kockasajt
ásványvíz

Sümegi sonka
zsemle
vaj
kígyó uborka

gm. kifli, kockasajt,
ásványvíz

gm. sonka, gm. zsemle, vaj,
uborka

rozsos zsemle, Liga
margarin, paradicsom,
ásványvíz
kifli, kockasajt,
ásványvíz

tejmentes sonka, rozsos zsemle,
Liga margarin, uborka

Az étlap változásának jogát fenntartjuk!
A normáltól eltérő ételeink allergén anyagok kizárásával készülnek.
Dietetikus: Buktáné Bagi Brigitta
Diétás szakács: Korpásné Guth Mónika

zsemle, vaj, uborka

vaníliás csiga
limonádé

fatörzs kifli
ásványvíz

hot-dog

gm. péksütemény,
limonádé

gm. kifli, gm. virsli, gm.
ketchup

gm. kifli, vaj, paprika,
ásványvíz

tejmentes, tojásmentes
péksütemény, limonádé

tejmentes virsli, rozsos
kifli, ketchup

rozskenyér, Liga margarin,
paprika, ásványvíz

vaníliás csiga, limonádé

kifli, ketchup, baromfi
virsli

fatörzs kifli, ásványvíz

Szanyi Istvánné
magánvállalkozó

