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 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

 

T
íz

ó
ra

i 

normál 

 
tejeskávé 

kis briós 

gyümölcstea, kenyér 

vajkrém, alma 

kakaó 

vajas pogácsa 

citromos tea, kenyér 

tojáskrém, alma 

tea, kenyér, vaj 

Zala szalámi, retek 
glutén  

kakaó, gm. kenyér, vaj 

tea, gm. kenyér, vaj, alma tej, gm. kenyér, vaj, mini 

dzsem 

tea, gm. kenyér, gm. 

tojáskrém, alma 

tea, gm. kenyér, vaj, gm. 

felvágott, retek 

tej, tojás rizstejes kakaó, rozskenyér, 

Liga margarin 

tea, rozskenyér, Liga margarin, 

mindenmentes sajt, alma 

rizstej, rozskenyér, Liga 

margarin, mini dzsem 

tea, rozskenyér, tej-, tojásm. 

májas, alma 

tea, rozskenyér, Liga 

margarin, tej-, tojásm. 

felvágott, retek 

sertés, 

marha 

rizstejes kakaó, kis briós 

 

tea, kenyér, vajkrém, alma rizstejes kakaó, pogácsa tea, tojáskrém, kenyér, alma tea, kenyér, vaj, sajtszelet, 

retek 

burgonya kakaós tej, bm. kenyér, vaj tea, bm. kenyér, mindenmentes 

sajt, alma, vaj 

tej, bm. kenyér, vaj, mini 

dzsem 

tea, bm. kenyér, tojáskrém, 

alma 

tea, bm. kenyér, vaj, bm. 

felvágott, retek 

  

E
b

éd
 

normál 

 
Kassai burg. lev.  

füstölt hússal 

gyümölcsmártás 

ripp-ropp 

paradicsomleves 

harcsa rántva, rizs 

tartármártás 

 

csirke raguleves 

mákos tészta 

gyümölcs 

 

tavaszi zöldségleves 

zöldborsós csirkemáj 

bulgur 

csontleves finommet. 

paprikás burgonya 

virslivel 

csemege uborka 
glutén 

 

gm. karfiolleves gm. tészta, 

gm. gyümölcsmártás, gm. 

vagdalt 

gm. paradicsomleves gm. 

tészta, halfilé gm. bundában, 

rizs 

gm. csirke raguleves gm. 

tészta, mákos gm. tészta, 

gyümölcs 

gm. zöldségleves gm. tészta, 

gm. zöldborsós csirkemáj, főtt 

burgonya 

csontleves gm. tészta, 

paprikás burgonya gm. 

virslivel, savanyúság 

tej, tojás 

 

tejm. karfiolleves tojásm. 

tészta, tejm. gyümölcsmártás, 

tej-, tojásm. vagdalt 

tejm. paradicsomleves tojásm. 

tészta, halfilé tojásm. bundában, 

rizs 

tejm. csirke raguleves 

tojásm. tészta, mákos 

tojásm. tészta, gyümölcs 

tejm. tavaszi zöldségleves 

tojásm. tészta, zöldborsós 

csirkemáj, főtt burgonya 

csontleves tojásm. tészta, 

paprikás burgonya tej-, 

tojásm. virslivel, savanyúság 

sertés, 

marha 

karfiolleves, gyümölcsmártás, 

baromfi vagdalt 

paradicsomleves, rántott harcsa, 

rizs, tartármártás 

csirke raguleves, mákos 

tészta, gyümölcs 

tavaszi zöldségleves, 

zöldborsós csirkemell, bulgur 

rostos ivólé, paprikás 

burgonya baromfi virslivel, 

savanyúság 

burgonya bm. karfiolleves bm. tészta, 

bm. gyümölcsmártás, bm. 

vagdalt 

bm. paradicsomleves bm. 

tészta, halfilé bm. bundába, rizs 

bm. csirke raguleves bm. 

tészta, mákos bm. tészta, 

gyümölcs 

bm. tavaszi zöldségleves bm. 

tészta, bm. zöldborsós 

csirkemáj, rizs 

bm. csontleves bm. tészta, 

sült virsli, párolt kukorica, 

gyümölcs 

 

U
zs

o
n

n
a 

normál 

 
kenyér, ½ narancs 

házias húskrém 

rozskenyér, retek 

körözött túrókrém 

nagykifli, májkrém 

kígyóuborka 

kenyér, sajtkrém 

borjú párizsi 

kifli 

Túró Rudi 

 

glutén gm. kenyér, gm. húskrém, 

narancs 

gm. kenyér, gm. körözött 

túrókrém, retek 

gm. kifli, gm. májas, 

kígyóuborka 

gm. kenyér, sajtkrém, gm. 

felvágott 

gm. kenyér, Túró Rudi 

tej, tojás rozskenyér, tej-, tojásm. 

húskrém, narancs 

rozskenyér, vaj, mini méz, alma rozskenyér, tej-, tojásm., 

kígyóuborka 

rozskenyér, Liga margarin, 

mindenmentes sajt, tej-, 

tojásm. felvágott 

rozskenyér, tej-, tojásm. 

mogyorókrém 

sertés, 

marha 

kenyér, sajtkrém, narancs rozskenyér, retek, körözött 

túrókrém 

nagykifli, vaj, kígyóuborka kenyér, sajtkrém, alma kifli, Túró Rudi 

burgonya bm. kenyér, bm. húskrém, 

narancs 

bm. kenyér, retek, körözött 

túrókrém 

bm. kenyér, bm. májas, 

kígyóuborka 

bm. kenyér, bm. sajtkrém, 

bm. felvágott 

bm. kenyér, bm. 

mogyorókrém 


