Eltérő étlap
2022. 09.26. -09.30.

Tízórai

normál

Ebéd

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

kakaó
kalács, vaj

tea, kenyér
tojáskrém, paprika

kenyér, margarin
Párizsi felvágott
tea, paradicsom

tejeskávé
kenyér, margarin
zöldpaprika

citromos tea
kenyér, löncshús

glutén

kakaó, gm. kenyér, vaj

tej, tojás

rizstejes kakaó, rozskenyér,
Liga margarin

sertés,
marha
burgonya

rizstejes kakaó, kalács, vaj

normál

tej, bm. kenyér, vaj

Bakonyi betyár
leves
morzsás nudli
porcukor, lekvár

tea, gm. kenyér, tojáskrém,
paprika
tea, rozskenyér, Liga
margarin, paprika
tea, kenyér, tojáskrém,
paprika
tea, bm. kenyér, tojáskrém,
paprika

tarhonyaleves
tejszínes
kukoricafőzelék
Stefánia szelet

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

nyári zöldségleves
tarhonyás hús
kompót

glutén

csirke húsleves gm. tészta,
mákos gm. tészta, alma

gm. brokkoli leves gm. tészta,
burgonyapüré, gm. vagdalt

gm. zöldségleves gm. tészta,
rizses hús, kompót

tej, tojás

csirke húsleves tojásm.
tészta, mákos tojásm. tészta,
alma
csirke húsleves, morzsás
nudli, porcukor, lekvár

tejm. zöldségleves tojásm.
tészta, rizses hús, kompót

bm. csirke húsleves, mákos
bm. tészta, alma

tejm. brokkoli leves tojásm.
tészta, tejm. burgonyapüré,
tej-, tojásm. vagdalt
brokkoli leves, tejszínes
kukoricafőzelék, sült
csirkecomb
bm. brokkoli leves bm. tészta,
bm. vagdalt, párolt rizs

rozskenyér
petrezs. túrókrém

kifli
Túró Rudi

sertés,
marha
burgonya
normál

Uzsonna

HÉTFŐ

zöldségleves, rizses hús
(baromfi), kompót
bm. zöldségleves bm. tészta,
rizses hús, kompót

kenyér
vaj, joghurt

tej, gm. kenyér, vaj, paprika
rizstej, rozskenyér, Liga
margarin, paprika
rizstej, kenyér, margarin,
paprika
tej, bm. kenyér, vaj, paprika

hamis gulyásleves
zöldborsós sertés
apróhús
burgonya
gm. hamis gulyásleves gm.
tészta, gm. zöldborsós pulyka,
burgonya
tejm. hamis gulyásleves
tojásm. tészta, zöldborsós
pulykahús, burgonya
hamis gulyásleves
(húsmentes), zöldborsós
pulykahús, burgonya
bm. hamis gulyásleves bm.
tészta, bm. grillezett
pulykahús, párolt kukorica

kenyér
kenőmájas, alma

tea, gm. kenyér, gm. felvágott,
vaj
tea, rozskenyér, Liga margarin,
tej-, tojásm. felvágott
tea, kenyér, főtt tojás, vaj
tea, bm. kenyér, bm. felvágott,
vaj

Kassai burgonyaleves
pulykahússal
sóskamártás, rippropp
gm. burgonyaleves, gm.
sóskamártás, gm. vagdalt
tejm. burgonyaleves, tejm.
sóskamártás, tej-, tojásm.
vagdalt
burgonyaleves, sóskamártás,
grillezett csirkemell
bm. karfiolleves bm. tészta, bm.
sóskamártás, bm. vagdalt

zsemle, sajtkrém
sonka, paprika

glutén

gm. kenyér, gm. körözött

gm. kifli, Túró Rudi

gm. kenyér, vaj, joghurt

gm. kenyér, gm. májas, alma

gm. zsemle, sajtkrém, gm.
sonka, paprika

tej, tojás
sertés,
marha

rozskenyér, Liga margarin,
alma
rozskenyér, petrezselymes
túrókrém

rozskenyér, tej-, tojsám.
mogyorókrém
kifli, Túró Rudi

rozskenyér, Liga margarin,
mini dzsem
kenyér, vaj, joghurt

rozskenyér, tej-, tojásm.
májas, alma
kenyér, vaj, kockasajt

rozskenyér, Liga margarin, tejtojásm. sonka, paprika
zsemle, sajtkrém, paprika

burgonya

bm. kenyér, bm. körözött

bm. kenyér, bm.
bm. kenyér, vaj, mini dzsem
bm. kenyér, bm. májas, alma
mogyorókrém
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

bm. kenyér, vaj, bm. felvágott,
paprika
Szanyi Istvánné
egyéni vállalkozó

