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HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
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normál 
 

gyüm. joghurt 
kenyér, vaj 

tej 
gabonagolyó 

  tea, kenyér 
mogyorókrém 

tea, kenyér 
h. húskrém, uborka 

gyümölcstea, kenyér 
májkrém, alma 

glutén gyüm. joghurt, gm. 
kenyér, vaj 

tej, gm. gabonapehely tea, gm. kenyér, gm. 
mogyorókrém 

tea, gm. kenyér, gm. húskrém, 
uborka 

tea, gm. kenyér, gm. májas, alma 

tej, tojás   rizstej, rozskenyér, Liga, 
paprika 

rizstej, tej-, tojásm. gabonapehely tea, rozskenyér, tej-, tojásm. 
mogyorókrém 

tea, rozskenyér, tej-, tojásm. 
húskrém, uborka 

tea, rozskenyér, tej-, tojásm. 
májas, alma 

sertés, 
marha 

 
 

    

burgonya tej, bm. kenyér, vaj, 
paprika 

tej, bm. gabonapehely tea, bm. kenyér, bm. 
mogyorókrém 

tea, bm. kenyér, bm. húskrém, 
uborka 

tea, bm. kenyér, bm. májas, alma 

  
E
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d 

normál 
 

v. zöldségleves 
 Milánói 

makaróni 
Trappista sajt 

daragaluska leves 
 fejtett babfőzelék 

sertéspörkölt 

paradicsomleves 
 rántott hal 

rizibizi 
kompót 

pirított tésztaleves 
pulyka brassói 
petrezselymes 

burgonya, savanyú 

csurgatott tojásleves 
 majorannás sertés 

apróhús 
tészta 

glutén 
 

gm. zöldségleves gm. 
tészta, sajtos gm. tészta 

gm. kukorica-daragaluska leves, 
gm. fejtett babfőzelék, 
sertéspörkölt 

gm. paradicsomleves gm. 
tészta, halfilé gm. bundában, 
kompót, rizi-bizi 

gm. karfiolleves gm. tészta, 
gm. pulyka brassói, 
petrezselymes burgonya, 
savanyúság 

gm. tojásleves, gm. majorannás 
sertés apróhús, gm. tészta 

tej, tojás 
 

tejm. zöldségleves tojásm. 
tészta, káposztás tojásm. 
tészta 

tojásm. kukorica-daragaluska 
leves, tejm. fejtett babaleves, 
sertéspörkölt 

tejm. paradicsomleves tojásm. 
tészta, halfilé tojásm. bundában, 
rizibizi, kompót 

tejm. karfiolleves tojásm. 
tészta, tejm. pulyka brassói, 
petrezselymes burgonya, 
savanyúság 

ivólé, grillezett csirkemell, sült 
burgonya 

sertés, 
marha 

     

burgonya bm. zöldségleves bm. 
tészta, sajtos bm. tészta 

bm. daragaluska leves, bm. fejtett 
babfőzelék, bm. sertéspörkölt 

bm. paradicsomleves bm. 
tészta, halfilé bm. bundában, 
rizibizi, kompót 

bm. karfiolleves bm. tészta, 
bm. grillezett pulykamell, 
párolt kukorica, gyümölcs 

bm. tojásleves, bm. majorannás 
sertés apróhús, bm. tészta 
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normál 
 

zsemle, vaj 
nyári turista 

szalámi 

kenyér 
sajtkrém 

alma 

hot-dog 
 
 

cukros briós 
 

leveles mákos rúd 
 

 

glutén  gm. zsemle, vaj, gm. 
szalámi 

gm. kenyér, sajtkrém, alma gm. kifli, gm virsli, ketchup gm. kenyér, vaj, mini méz gm. kenyér, vaj, gyümölcsös 
joghurt 

tej, tojás rozskenyér, Liga, tej-, 
tojásm. szalámi 

rozskenyér, Liga, alma rozskenyér, tej-, tojásm. virsli, 
ketchup 

rozskenyér, Liga, mini méz rozskenyér, Liga, mini dzsem 

sertés, 
marha 

     

burgonya bm. kenyér, vaj, bm. 
szalámi 

bm. kenyér, vaj, alma bm. kenyér, bm. virsli, ketchup bm. kenyér, vaj, mini méz bm. kenyér, vaj, mini dzsem  


