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Eltérő étlap 

2022. 06.21..-06.25. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

 

T
íz

ó
ra

i 

normál 

 
tea, kígyóuborka 

kenyér, vaj, sonka 

kakaó, alma 

kenyér, vaj 

tej 

cukroskifli 

limonádé, kenyér 

tepertőkrém, lilah. 

c. tea, kenyér 

ízesített vaj, alma 
glutén tea, gm. kenyér, vaj, gm. 

sonka, uborka 

kakaó, gm. kenyér, vaj, alma tej, gm. kenyér, mini dzsem limonádé. gm. kenyér, 

tepertőkrém, lilahagyma 

citromos tea, gm. kenyér, vaj, 

alma 

tej, tojás tea, rozskenyér, Liga 

margarin, tej-, tojásm. 

sonka, uborka 

rizstejes kakaó, rozskenyér, 

Liga margarin, alma 

rizstej, rozskenyér, mini 

dzsem 

limonádé, rozskenyér, 

tepertőkrém, lilahagyma 

citromos tea, rozskenyér, Liga 

margarin, alma 

sertés, 

marha 

tea, kenyér, vaj, uborka, 

sajtszelet 

rizstejes kakaó, kenyér, vaj, 

alma 

rizstej, cukroskifli limonádé, kenyér, sajtkrém, 

lilahagyma 

citromos tea, kenyér, ízesített 

vaj, alma 

burgonya tea, bm. kenyér, vaj, bm. 

sonka, uborka 

tej, bm. kenyér, vaj, alma tej, bm. kenyér, mini dzsem limonádé, bm. kenyér, 

tepertőkrém, lilahagyma 

citromos tea, bm. kenyér, vaj, 

alma 

  

E
b

éd
 

normál 

 
lebbencsleves 

paradicsommártás 

húsgombóc 

gyümölcsleves 

harcsapaprikás 

tészta 

zöldborsóleves 

Stefánia szelet 

petr. burgonya 

húsgaluska leves 

 sonkás tészta 

 

karfiolleves 

rántott párizsi 

kukoricás rizs 
glutén 

 

csirke húsleves gm. tészta, 

gm. paradicsommártás, gm. 

húsgombóc 

gm. gyümölcsleves, gm. 

harcsapaprikás, gm. tészta 

gm. zöldborsóleves gm. 

tészta, gm. vagdalt, 

petrezselymes burgonya 

gm. húsgaluska leves gm. 

tészta, gm. sonkás tészta 

gm. karfiolleves gm. tészta, 

csirkemell gm. bundában, 

kukoricás rizs 

tej, tojás 

 

csirke húsleves tojásm. 

tészta, tejm. tejm. 

paradicsommártás, tej-, 

tojásm. húsgombóc 

tejm. gyümölcsleves, tejm. 

harcsapörkölt, tojásm. tészta 

zöldborsóleves tojásm. tészta, 

tej-, tojásm. vagdalt, 

petrezselymes burgonya 

tej-, tojásm. húsgaluska leves 

tojásm. tészta, tej-, tojásm. 

sonkás tészta  

tejm. karfiolleves tojásm. 

tészta, csirkemell tojásm. 

bundában, kukoricás rizs 

sertés, 

marha 

csirke húsleves, 

paradicsommártás, 

húsgombóc (szárnyas) 

gyümölcsleves, harcsapaprikás, 

tészta 

zöldborsóleves, baromfi 

vagdalt, petrezselymes 

burgonya 

húsgaluska leves (szárnyas) 

tejfölös- sajtos tészta 

karfiolleves, rántott 

csirkemell, kukoricás rizs 

burgonya bm. csirke húsleves bm. 

tészta, bm. 

paradicsommártás, bm. 

húsgombóc 

bm. gyümölcsleves, bm. 

harcsapaprikás, bm. tészta 

bm. zöldborsóleves, bm. 

vagdalt, párolt rizs 

bm. húsgaluska leves, sajtos-

tejfölös bm. tészta 

bm. karfiolleves bm. tészta, 

csirkemell bm. bundában, 

kukoricás rizs 

 

U
zs

o
n

n
a 

normál 

 
pogácsa 

limonádé 

kenyér, felvágott 

Ráma margarin 

kenyér 

vaníliás túrókrém 

kenyér 

májkrém 

pizzás csiga  

glutén gm. kenyér, vaj, limonádé 

 

gm. kenyér, gm. felvágott, vaj  gm. kenyér, vaníliás túrókrém gm. kenyér, gm. májas gm. kenyér, gm. sajtkrém, 

paradicsom 

tej, tojás rozskenyér, limonádé, Liga 

margarin 

rozskenyér, tej-, tojásm. 

felvágott, Liga margarin 

rozskenyér, Liga margarin, 

uborka 

rozskenyér, tej-tojásm. májas rozskenyér, Liga margarin, 

mini dzsem 

sertés, 

marha 

pogácsa, limonádé 

 

kenyér, vaj, főtt tojás kenyér, vaníliás túrókrém kenyér, baromfi virsli, 

ketchup 

kenyér, vaj, mini dzsem 

burgonya bm. kenyér, limonádé, vaj 

 

bm. kenyér, vaj, bm. felvágott bm. kenyér, vaníliás túrókrém bm. kenyér, bm. májas bm. kenyér, vaj, mini dzsem 


