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Eltérő étlap 

2022. 05.23.-05.27. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

 

T
íz

ó
ra

i 

normál 

 
kakaó 

foszlós kalács 

citromos tea, kenyér 

húskrém, alma 

ivójoghurt 

kifli 

tej 

gabonagolyó 

gyümölcstea, Párizsi 

kenyér, vaj 
glutén kakaó, gm. kenyér, vaj tea, gm. kenyér, gm. húskrém, 

alma 

joghurt, gm. kifli tej, gm. gabonapehely tea, gm. kenyér, gm. felvágott 

tej, tojás rizstejes kakaó, rozskenyér, 

Liga margarin 

tea, rozskenyér, tej-, tojásm. 

húskrém, alma 

rozskenyér, Liga margarin, 

mini dzsem 

rizstej, tej-, tojásm. 

gabonapehely 

tea, rozskenyér, Liga 

margarin, tej-, tojásm. 

felvágott 

sertés, 

marha 

rizstejes kakaó, foszlós kalács tea, kenyér, vaj, főtt tojás, 

alma 

joghurt, kifli rizstej, gabonagolyó tea, kenyér, vaj, sajtszelet 

burgonya tej, bm. kenyér, vaj tea, bm. kenyér, bm. húskrém, 

alma 

bm. joghurt, bm. kenyér, vaj tej, bm. gabonapehely tea, bm. kenyér, bm. 

felvágott, vaj 

  

E
b

éd
 

normál 

 
reszelt tésztaleves 

Temesvári sertés 

apróhús, tészta 

daragaluska leves 

tejszínes-kukoricás 

csirkemell, bulgur 

legényfogó leves 

grízestészta 

porcukor, lekvár 

húsleves finomm. 

gyümölcsmártás 

darálthús 

paradicsomleves 

tarhonyáshús 

befőtt 

glutén 

 

gm. zöldbableves gm. tészta, 

pulykapörkölt, gm. tészta 

kukoricadara-galuska leves, 

gm. tejszínes-kukoricás 

csirkemell, rizs 

gm. karfiolleves gm. tészta, 

gm. vagdalt, főtt burgonya 

húsleves gm. tészta, gm. 

gyümölcsmártás, darálthús 

gm. paradicsomleves gm. 

tészta, fokhagymás apróhús, 

sült burgonya, befőtt 

tej, tojás 

 

tejm. zöldbableves tojásm. 

tészta, pulykapörkölt, tojásm. 

tészta 

tojásm. kukoricadara-galuska 

leves, tejm. kukoricás 

csirkemell, rizs 

tejm. karfiolleves tojásm. 

tészta, tej-, tojásm. vagdalt, 

főtt burgonya 

húsleves tojásm. tészta, tejm. 

gyümölcsmártás, darálthús 

paradicsomleves tojásm. 

tészta, fokhagymás apróhús, 

sült burgonya, befőtt 

sertés, 

marha 

zöldbableves, pulykapörkölt, 

tészta 

daragaluska leves 

(húsmentes), tejszínes-

kukoricás csirkemell, bulgur 

karfiolleves, grízes tészta, 

porcukor, lekvár 

csirke húsleves, 

gyümölcsmártás, pulyka 

vagdalt 

paradicsomleves, fokhagymás 

pulyka apróhús, sült 

burgonya, befőtt 

burgonya bm. zöldbableves bm. tészta, 

pulykapörkölt, bm. tészta 

bm. daragaluska leves, bm. 

tejszínes-kukoricás 

csirkemell, rizs 

bm. karfiolleves bm. tészta, 

bm. vagdalt, párolt borsó 

bm. húsleves bm. tészta, 

gyümölcsmártás, darálthús 

bm. paradicsommártás bm. 

tészta, bm. tarhonyás hús, 

befőtt 

 

U
zs

o
n

n
a 

normál 

 
zsemle, vaj 

Zala felvágott, saláta 

kenyér 

vaj, kockasajt 

zsemle, húspogácsa 

vegyes savanyúság 

kenyér, margarin 

Turista szalámi 

croissant  

glutén gm. zsemle, gm. felvágott, 

saláta 

gm. kenyér, vaj, kockasajt gm. zsemle, gm. húspogácsa, 

savanyúság 

gm. kenyér, gm. szalámi, vaj gm. kenyér, vaj, mini dzsem 

tej, tojás rozskenyér, Liga margarin, 

tej-, tojásm. felvágott, saláta 

rozskenyér, Liga margarin, 

mindenmentes sajt 

rozskenyér, tej-, tojásm. 

húspogácsa, savanyúság 

rozskenyér, Liga margarin, 

tej-, tojásm. szalámi 

rozskenyér, Liga margarin, 

mini dzsem 

sertés, 

marha 

zsemle, vaj, paprika kenyér, vaj, kockasajt zsemle, főtt virsli kenyér, sajtkrém, paradicsom croissant 

 

burgonya bm. kenyér, bm. felvágott, vaj bm. kenyér, vaj, kockasajt bm. kenyér, bm. húspogácsa, 

savanyúság 

bm. kenyér, vaj, bm. szalámi bm. kenyér, vaj, mini dzsem 


