2018. április 16. – április 21.
Hétfő
04.16.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
04.17.

Szerda
04.18.

16. hét
Csütörtök
04.19.

Péntek
04.20.

Szombat
04.21.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tea

-Tej

-Tea

-Kakaós
gabonapehely

-Tavaszi felvágott
vajas baguettel
és paprikával

-Cserkészkolbász
ketchuppel
és rozsos kiflivel

-Olasz felvágott
vajas graham
kenyérrel
és retekkel

-Lekváros
kalács

-Tojáskrémes
kenyér
paprikával

-Polenta galuska
leves

-Hamis
gulyásleves

-Párizsi
zöldséges
húsleves

-Paradicsomleves

-Zöldbableves

-Sóskaleves

-Sertésszelet
„Budapest” módra

-Csőben sült
makaróni

-Zöldfűszeres
pulykamell

-Párolt rizs

-Gyümölcs

-Sajtos
burgonyapüré

-Dubarry
csirkemell

-Lencsefőzelék
-Pulykasült

-Karottás
burgonyapüré

-Tejberizs
kakaó szórattal

-Csokoládés
piskóta

-Csalamádé
-Csemege uborka

-Káposztasaláta

Uzsonna

-Kocka sajt
zsemlével
és uborkával

-Gyümölcsjoghurt
kiflivel

-Libazsíros kifli
zöldpaprikával

-Kenőmájas
kenyérrel
zöldhagymával
és limonádéval

-Sajtsaláta
kiflivel

-Sertéssült
kenyérrel
és lilahagymával

2018. április 23. – április 27.
Hétfő
04.23.

Étkezések

Reggeli

Szerda
04.25.

Csütörtök
04.26.

Péntek
04.27.

-Tej

-Tea

-Tej

-Tea

-Tejeskávé

-Fahéjas
gabonapehely

-Cserkészkolbász
mustárral
és barna kenyérrel

-Vajas-mézes zsemle

-Fürdői sonka
vajas kiflivel
és zöldpaprikával

-Vajkrémes kenyér
uborkával

-Húsleves

-Hamis gulyásleves

-Paradicsomleves

-Erőleves

-Sárgaborsó leves

-Székelykáposzta

-Rakott burgonya

-Sült csirkecomb

-Kelkáposzta főzelék

-Mákos metélt

-Csalamádé

-Párolt rizs

-Sertésflekken

-Gyümölcs

-Gyümölcs

-Mozzarella sajt
vajas kenyérrel
és retekkel

-Tejfölös túró zsemlével
és uborkával

Ebéd

Uzsonna

Kedd
04.24.

17. hét

-Szalámikrémes
rozskenyér
zöldpaprikával

-Vagdalt kiflivel
és paradicsommal

-Kakaós csiga

2018. április 30. – május 4.
Étkezések

Reggeli

Ebéd

Hétfő
04.30.

ZÁRVA

ZÁRVA

Kedd
05.01.

ZÁRVA

ZÁRVA

18. hét

Szerda
05.02.

Csütörtök
05.03.

Péntek
05.04.

-Tej

-Tea

-Tej

-Müzli

-Szalámikrémes baguett
kaliforniai paprikával

-Vajas zsemle főtt
tojással és retekkel

-Paradicsomleves

-Húsleves

-Karfiolleves

-Kelkáposzta főzelék

-Finomfőzelék

-Halrudacska

-Sertésapró

-Burgonyakrokett

-Burgonyapüré
-Gyümölcssaláta

-Vajas csirkesonkás
kenyér retekkel

Uzsonna

ZÁRVA

ZÁRVA

-Füstölt, főtt tarja
kenyérrel és uborkával

-Túrós táska

2018. május 07. – május 11.
Hétfő
05.07.

Étkezések
-Tej

Reggeli

Ebéd

Kedd
05.08.
-Tea

19. hét

Szerda
05.09.

Csütörtök
05.10.

Péntek
05.11.

-Tea

-Tej

-Tea

-Kakaós gabonapehely -Kocka sajt kiflivel
és uborkával

-Padlizsánkrémes
zsemle

-Párizsi vajas rozsos
kiflivel és uborkával

-Vajas kenyér
paradicsommal

-Tojásleves

-Almaleves

-Zöldborsó krémleves

-Kertészleves

-Sütőtök krémleves

-Rakott zöldbab

-Rántott csirke

-Rizses csirke

-Fűszeres pirított csirke

-Káposztás kocka

-Müzli szelet

-Majonézes burgonya

-Káposztasaláta

-Tört burgonya

-Csokipuding

-Szilvabefőtt

-Kenőmájas kenyérrel
és zöldpaprikával

Uzsonna

-Vajas lekváros
kenyér

-Főtt
császárszalonna
rozskenyérrel
és paradicsommal

-Zala felvágott
vajas barna kenyérrel
és zöldpaprikával

-Sajtkrémes kifli
uborkával

2018. május 14. – május 18.
Hétfő
05.14.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
05.15.

20. hét

Szerda
05.16.

Csütörtök
05.17.

Péntek
05.18.

-Tej

-Tea

-Tejeskávé

-Tea

-Tea

-Fahéjas
gabonapehely

-Vajas kenyér
sonkával és retekkel

-Vajkrémes kifli
uborkával

-Olasz felvágott
vajas zsemlével
és paradicsommal

-Mozzarella sajt
vajas baguett
uborkával

-Sóskaleves

-Tésztaleves

-Brokkolileves

-Vegyes gyümölcsleves

-Burgonyaleves

-Cordon blue

-Paradicsomos
káposztafőzelék

-Rakott burgonya

-Resztelt csirkemáj

-Tonhalas, tejszínes
tészta

-Céklasaláta

-Burgonyapüré

-Ananászos csirke
-Fasirt

-Csemege uborka

Uzsonna

-Tavaszi felvágott
vajas barna kenyérrel
és zöldpaprikával

-Coleslaw saláta
kiflivel

-Tejfölös túró
zsemléval

-Vajas kenyér
paradicsommal

-Csokis croissant
tejjel

2018. május 21. – május 25.
Étkezések

Reggeli

Ebéd

Hétfő
05.21.

ZÁRVA

ZÁRVA

Kedd
05.22.

21. hét

Szerda
05.23.

Csütörtök
05.24.

Péntek
05.25.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tea

-Mézes
gabonapehely

-Cserkészkolbász
mustárral
és rozsos zsemlével

-Kenőmájas zsemle
zöldhagymával

-Tojáskrémes kifli
paprikával

-Szabó gallérleves

-Gulyásleves

-Daragaluska leves

-Burgonyagaluska
leves

-Tökfőzelék

-Sajtos makaróni

-Paradicsomos
húsgombóc

-Brokkolifőzelék

-Stefánia vagdalt

-Gyümölcs

-Főtt burgonya

-Fokhagymás hal

-Grillezett csirkemell
kenyérrel
és lilahagymával

-Briós tejjel

-Kakaós palacsinta

Uzsonna

ZÁRVA

-Herkules szalámi
vajas kenyérrel
és retekkel

-Franciasaláta
kenyérrel

2018. május 28. – június 01.
Hétfő
05.28.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
05.29.

22. hét

Szerda
05.30.

Csütörtök
05.31.

Péntek
06.01.

-Tej

-Tej

-Tea

-Tea

-Tej

-Kukoricapehely
mazsolával

-Vajas-mézes kenyér

-Tavaszi felvágott
vajas kiflivel
és kaliforniai
paprikával

-Cserkészkolbász
ketchuppel
és baguettel

-Magyaros vajkrém
kenyérrel
és paradicsommal

-Egresleves

-Májgaluska leves

-Meggyleves

-Gulyásleves

-Póréhagyma
krémleves

-Bakonyi tokány

-Sóskamártás

-Sült csirkecomb

-Máglyarakás

-Galuska

-Húsgombóc

-Tavaszi rizs

-Rántott karfiol
-Párolt rizs

-Főtt burgonya

-Tartármártás

-Vajas kenyér
zöldpaprikával

Uzsonna

-Sajtos vajas zsemle
uborkával

-Ausztia szalámi
vajas rozskenyérrel
és paradicsommal

-Körözöttes zsemle
retekkel

-Sajtos pogácsa

