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KEDD
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CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

normál

tea, kenyér, vaj
tavaszi felv., parika

kakaó
kenyér, lekvár

citromos tea, kenyér
margarin, főtt tojás

tej
fonott kalács

tea, kenyér, vaj
Párizsi, paradicsom

glutén

tea, gm. kenyér, vaj, gm.
felvágott, paprika
tea, rozskenyér, Liga
margarin, tej,- tojásm.
felvágott, paprika
tea, kenyér, vaj, paprika

kakaó, gm. kenyér, lekvár
rizstejes kakaó, rozskenyér,
lekvár

tea, gm. kenyér, margarin, főtt
tojás
tea, rozskenyér, Liga
margarin, banán

tej, gm. kenyér, gm.
mogyorókrém
rizstej, rozskenyér, tej,- tojásm.
mogyorókrém

rizstejes kakaó, kenyér, lekvár

tea, kenyér, vaj, főtt tojás

rizstej, fonott kalács

tea, bm. kenyér, bm.
felvágott, vaj, paprika

tej, bm. kenyér, lekvár

tea, bm. kenyér, vaj, főtt tojás

tej, bm. kenyér, bm.
mogyorókrém
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tej, tojás
sertés,
marha
burgonya

Uzsonna

Ebéd

normál

húsgaluskaleves
Milánói makaróni
sajt

lebbencsleves
rántott hal
petrezselymes burg.
vegyes savanyúság

kakukkfüves, lencsés
pulyka raguleves
grízes tészta
lekvár, porcukor

tea, gm. kenyér, vaj, gm.
felvágott, paradicsom
tea, rozskenyér, Liga
margarin, tej,-tojásm.
felvágott, paradicsom
tea, kenyér, sajtkrém,
paradicsom
tea, bm. kenyér, vaj, bm.
felvágott, paradicsom

daragaluskaleves
pulyka brassói
rizs
kompót

tárkonyos
zöldségleves
zöldborsófőzelék
rántott kotlett

gm. pulyka raguleves gm.
tészta, túrós gm. tészta,
porcukor

gm. kukorica-daragaluska leves,
gm. pulyka brassói, rizs,
kompót

gm. zöldségleves, gm. tészta,
gm. zöldborsófőzelék,
grillezett csirkemell

tejm. pulyka raguleves
tojásm. tészta, káposztás
tojásm. tészta, porcukor

tej,- tojásm. kukoricadaragaluska, tejm. pulyka
brassói, rizs, kompót

pulyka raguleves, grízes
tészta

daragaluska leves (húsmentes),
pulyka brassói, rizs, kompót

bm. pulyka raguleves bm.
tészta, túrós bm. tészta,
porcukor

bm. daragaluska leves, bm.
pulyka brassói, rizs, kompót

tejm. zöldségleves tojásm.
tészta, tejm.
zöldborsófőzelék, grillezett
csirkemell
zöldségleves,
zöldborsófőzelék, grillezett
csirkemell
bm. zöldségleves bm. tészta,
bm. zöldborsófőzelék,
grillezett csirkemell

glutén

gm. húsgaluska leves gm.
tészta, sajtos gm. tészta

tej, tojás

tej-, tojásm. húsgaluska
leves tojásm. tészta, mákos
tojásm. tészta, alma

sertés,
marha

húsgaluska leves (pulyka),
sajtos tészta

burgonya

bm. húsgaluska leves bm.
tészta, sajtos bm. tészta

normál

kenyér, vaj
gyümölcsös joghurt

glutén

gm. kenyér, vaj, gm.
gyümölcsjoghurt

gm. kenyér, gm. virsli,
ketchup

gm. kenyér, gm. szalámi,
margarin, paprika

gm. kenyér, gm. májas,
paradicsom

gm. kifli, Túró Rudi

tej, tojás

rozskenyér, Liga margarin,
mini méz, alma
kenyér, vaj,
gyümölcsjoghurt

rozskenyér, tej,-tojásm. virsli,
ketchup
hot-dog (baromfi virsli)

rozskenyér, Liga margarin,
tej,-tojásm. szalámi, paprika
kenyér, vaj, kockasajt,
paprika

rozskenyér, tej-, tojásm. májas,
paradicsom
kenyér, sajtkrém, paradicsom

rozskenyér, Liga margarin,
mini dzsem
kifli, Túró Rudi

sertés,
marha
burgonya

gm. zöldségleves gm. tészta,
halfilé gm. bundában,
petrezselymes burgonya,
savanyúság
tejm. zöldségleves tojásm.
tészta, halfilé tej-, tojásm.
bundában, petrezselymes
burgonya, savanyúság
zöldségleves, rántott hal,
petrezselymes burgonya,
savanyúság
bm. zöldségleves bm. tészta,
halfilé bm. tésztában, rizs,
savanyú

hot-dog

kenyér, margarin
szalámi, paprika

kenyér, májkrém
paradicsom

bm. kenyér, vaj, bm.
bm. kenyér, bm. virsli,
bm. kenyér, vaj, bm. szalámi,
bm. kenyér, bm. májas,
gyümölcsjoghurt
ketchup
paprika
paradicsom
A normáltól eltérő ételeink allergén anyagok kizárásával készülnek, figyelembe véve gyermekenként az egyedi igényeket, szóját nem használunk!
Az étlapváltozás jogát fenntartjuk!
Dietetikus: Buktáné Bagi Brigitta
Diétás szakács: Jánosi Gergely

kifli
Túró Rudi

bm. kenyér, vaj, mini dzsem
Szanyi Istvánné
egyéni vállalkozó

