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MENÜSOR

2011.október 24.

2011.október 25.

2011.október 26.

2011.október 27.

2011.október 28.

2011.október 29.

2011.október 30.

étkezés

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

reggeli

mazsolás kifli ,
vaníliástej

sajtkrém,
korpászsemle , tea,
paprika

fonott kalács,
tejeskávé

túrókrém, tea,
kukoricáskenyér,
paprika

fánk , kakaó

tízórai

mazsolás kifli ,
vaníliástej Iskola:
tej, kifli

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

fonott kalács,
tejeskávé Iskola:
tej, kifli

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

fánk , kakaó
Iskola: tej, kifli

főnök kedvence
leves

daragaluska leves

kertészleves

tarhonyaleves

ivólé

mákkal töltött
nudli

zöldbabfőzelék,
marhapörkölt

csirkehúsos rakott
metélt

burgonyafőzelék,
Stefánia szelet

rántott hal, rizibizi
, savanyúság

uzsonna

vajkrém, kolbász ,
rozsos kenyér ,
paprika

margarin , méz ,
kenyér

kempingsajt ,
kenyér , uborka

vaníliás karika,
alma

joghurtos delma,
reformkenyér,
paprika

vacsora

pulyka fasírt ,
burgonya, kenyér,
tea , savanyúság

margarin , méz ,
kenyér, tea

kempingsajt ,
kenyér, tea ,
uborka

lágy tojás , kenyér,
tea, reform süti
alma

joghurtos delma,
reformkenyér,
paprika,tea

főtt kolbász,
császárszalonna,
mustár, kenyér, tea kenyér, tea, paprika

ebéd

A változtatás jogát fenntartjuk !
Jó étvágyat kívánunk !

vajkrém, szalámi ,
kenyér, tea, uborka

aláírás

tejföl , kenyér, tea,
paprika
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hétfő

kedd

szerda

főnök kedvence leves

sertéscomb, füstölt hús, szárazbab, savanyúkáposzta, burgonya, sárgarépa, petrezselyemgyökér,
vöröshagyma, zeller, olaj, liszt, fokhagyma

mákkal töltött nudli
daragaluska leves

gyorsfagyasztott, olaj, zsemlemorzsa
sárgarépa, kelbimbó, karfiol, petrezselyemgyökér, karalábé, burgonya, vöröshagyma, búzadara,
tojás

zöldbabfőzelék
marhapörkölt
kertészleves

zöldbab, tejföl, liszt, olaj, vöröshagyma, fokhagyma
marhahús, vöröshagyma, olaj, paprika, paradicsom, fokhagyma
sárgarépa, zöldborsó, zeller, zöldbab, kelbimbó, karfiol, petrezselyemgyökér, karalábé, olaj, liszt,
vöröshagyma, levestészta

rakott metélt

száraztészta, csirkecomb filé, trappista sajt, füstölt sonka, olaj, paprika, paradicsom,
vöröshagyma, tejföl, gomba

tarhonyaleves
csütörtök burgonyafőzelék
stefánia
ivólé
péntek rizibizi
rántott halfilé

tarhonya, burgonya, sárgarépa, petrezselyemgyökér, paprika, paradicsom, vöröshagyma
burgonya, liszt, olaj, tejföl
sertés darálthús, tojás, zsemle
tartósítószer mentes
rizs, olaj, zöldborsó, sárgarépa
hal, liszt, tojás, zsemlemorzsa

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

