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MENÜSOR

2010.szeptember 19.

2010.szeptember 20.

2010.szeptember 21.

2010.szeptember 22.

2010.szeptember 23.

2010.szeptember 24.

2010.szeptember 25.

étkezés

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

reggeli

vajkrém , tea ,
zsemle, szalámi ,
paprika

foszlós kalács ,
kakaó

tea vaj, rozsos
kenyér, tea, uborka

lekváros kifli ,
vaníliástej

sajtkrém ,
kukoricáskenyér, tea,
paprika

disznósajt , kenyér,
tea, uborka

májkrém, kenyér, tea
, paprika.

tízórai

vajkrém , tea ,
zsemle, szalámi ,
paprika Iskola: tej,
kifli

foszlós kalács ,
kakaó Iskola: tej,
kifli

tea vaj, rozsos
kenyér, tea, uborka
Iskola: tej, kifli

lekváros kifli ,
vaníliástej Iskola:
tej, kifli

sajtkrém ,
kukoricáskenyér, tea,
paprika Iskola: tej,
kifli

haséleves

vajgaluskaleves

frankfurti leves

karfiolleves ,
tejfölös

sárgaborsóleves

mákos tészta

tökfőzelék,
sertéspörkölt,
vaníliás karika

csikóstokány ,
pulykahúsból,
csőtészta

kecskeméti
ketcuphos csirke
aprópecsenye, rizs szárny, tört burgonya

uzsonna

májkrém, kenyér,
uborka

margarin, kenyér,
kolbász, paprika

kempingsajt ,
kenyér, paprika

tepertőkrém,
kenyér, paradicsom

vacsora

pulyka fasírt,
burgonya, kenyér,
tea, befőtt

margarin, kenyér,
kolbász, paprika,
tea

kempingsajt ,
kenyér, paprika

tepertőkrém,
zöldfűszeres
kenyér, paradicsom vajkrém, kenyér, tea

tejföl , kenyér, tea,
paprika

kockasajt, dzsem,
kenyér, tea

ebéd

A változtatás jogát fenntartjuk !
Jó étvágyat kívánunk !

zöldfűszeres
vajkrém, kenyér

……………………………………………………………………….
aláírás

HOZZÁVALÓK
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hétfő

kedd

szerda
csütörtök

péntek

haséleves

sertés darált hús, burgonya, sárgarépa, vöröshagyma, karalábé,
petrezselyemgyökér, zeller, olaj, paprika, paradicsom, fokhagyma, levestészta

mákos tészta
vajgaluska leves

száraztészta, mák, cukor, olaj
sárgarépa, kelbimbó, karfiol, petrezselyemgyökér, karalábé, burgonya,
vöröshagyma, liszt, olaj, tojás
tök, tejföl, liszt, olaj, ecet, vöröshagyma, kapor
sertéscomb, vöröshagyma, olaj, paprika, paradicsom, fokhagyma
virsli, kelkáposzta, vöröshagyma, olaj, tejföl, liszt
pulykacomb, vöröshagyma, tejföl, liszt, paprika, paradicsom
karfiol, sárgarépa, petrezselyemgyökér, liszt, olaj, karalábé, vöröshagyma, zeller,
petrezselyemzöld, paprika, paradicsom

tökfőzelék
sertés pörkölt
frankfurti leves
csikós tokány
karfiol leves
kecskeméti aprópecsenye
sárgaborsóleves
burgonyapüré
ketchupos csirke szárny

sertéscomb, olaj, vöröshagyma, fokhagyma, zöldborsó
sárgaborsó, vöröshagyma, fokhagyma, liszt, olaj
burgonya, tej
csirke szárny, ketchup (UNIVER), méz, olaj

A fűszerek felhasználása igény és ízlés szerinti, így az minden egyes alkalommal változhat.

