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étkezés

MENÜSOR

2011.október 17.

2011.október 18.

2011.október 19.

2011.október 20.

2011.október 21.

2011.október 22.

2011.október 23.

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

tea vaj , tea ,
korpászsemle ,
paprika

finom fonott
kalács, tejeskávé

sonkakrém, tea ,
kenyér, paprika

pirítós kenyér, zsír
, fokhagyma , tea

disznósajt , kenyér,
tea, alma

finom fonott
kalács, tejeskávé
Iskola: tej, kifli

sonkakrém, tea ,
kenyér, paprika
Iskola: tej, kifli

kassai
burgonyaleves

gombaleves ,
tejfölös

tarhonyaleves

gyümölcsfőzelék,
sült csirkecomb

májkrém, kenyér,
tea, paprika

mini vaj, méz ,
kenyér, tea

reggeli

vajkrém, kolbász ,
mazsolás puffancs ,
rozsos kenyér, tea ,
kakaó
paprika

tízórai

tea vaj , tea ,
vajkrém, kolbász ,
mazsolás puffancs ,
korpászsemle ,
rozsos kenyér, tea ,
kakaó Iskola: tej,
paprika Iskola: tej,
paprika Iskola: tej,
kifli
kifli
kifli

palócleves

zöldségleves

tejbegríz , kakaófahéj

pásztorhús
tarhonya,
savanyúság

káposztás kocka

gyrosos csirkemell
, rizs , párolt
zöldség

uzsonna

májkrém, olasz
kifli , uborka

margarin , lekvár,
kenyér

párizsi
krém,kenyér,
uborka

magyaros
vajkrém,, kenyér,
paprika

medvesajt ,
reformkenyér,
uborka

vacsora

brassói , kenyér,
tea, savanyúság

margarin , lekvár,
kenyér, tea

sült paprika, tojás,
kenyér, tea, párizsi

magyaros
vajkrém,, kenyér,
paprika. Tea

medvesajt ,
reformkenyér,
uborka, tea

ebéd

A változtatás jogát fenntartjuk !
Jó étvágyat kívánunk !

aláírás

HOZZÁVALÓK
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hétfő
kedd
szerda

palócleves
tejbegríz
zöldségleves
pásztorhús tarhonya
savanyúság
kassai burgonyaleves
káposztás kocka
gombaleves

csütörtök gyros csirkemell
párolt zöldség
tarhonyaleves
péntek gyümölcsfőzelék
sült csirkecomb

marhacomb, zöldbab, sárgarépa, petrezselyemgyökér, vöröshagyma, olaj, liszt, tojás, tejföl
tej, búzadara, cukor
sárgarépa, zeller, kelbimbó, karfiol, petrezselyemgyökér, karalábé, olaj, levestészta, vöröshagyma
sertéscomb, burgonya, tarhonya, vöröshagyma, olaj
tartósítószer mentes
burgonya, pulykahús, tejföl, olaj, sárgarépa, petrezselyemgyökér, vöröshagyma
száraztészta, káposzta, olaj
csiperke, sárgarépa, petrezselyemgyökér, liszt, olaj, karalábé, vöröshagyma, zeller, tejföl,
levestészta
csirkemell, gyros fűszerkeverék, olaj, vöröshagyma
finomfőzelék, olaj
tarhonya, burgonya, sárgarépa, petrezselyemgyökér, paprika, paradicsom, vöröshagyma
idénygyümölcs, tejföl, cukor, liszt
csirkecomb, olaj

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

