2019. február 04. – február 08.
Hétfő
02.04.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Uzsonna

Kedd
02.05.

Szerda
02.06.

6. hét
Csütörtök
02.07.

Péntek
02.08.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tejeskávé

-Tea

-Mézes
gabonapehely

-Párizsikrémes
graham kenyér
retekkel

-Cserkészkolbász
mustárral és
barna kenyérrel

-Vajas kalács

-Sajtkrémes
rozsos zsemle
uborkával

-Csontleves

-Daragaluska leves

-Hagymaleves

-Csirkeaprólék leves

-Csicseriborsó leves

-Tökfőzelék

-Főtt csirke

-Fejtett babfőzelék

-Rakott kelkáposzta

-Sajtos makaróni

-Rozsdás marha

-Főtt burgonya

-Vagdalt

-Müzli szelet

-Kapormártás

-Gyümölcs

-Körözöttes
barna kenyér
pritamin paprikával

-Vajas barna kenyér
főtt tojással és
uborkával

-Coleslaw saláta
kiflivel

-Csirkesonkás
vajas kenyér
zöldhagymával

-Sajtos pogácsa
tejjel

2019. február 11. – február 15.
Hétfő
02.11.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Uzsonna

Kedd
02.12.

Szerda
02.13.

7. hét
Csütörtök
02.14.

Péntek
02.15.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tea

-Tejeskávé

-Kukoricapehely
mazsolával

-Zala felvágott
vajas kiflivel
és zöldpaprikával

-Cserkészkolbász
mustárral és
rozsos zsemlével

-Kenőmájas zsemle
zöldhagymával

-Vajkrémes kifli
uborkával

-Gombaleves

-Gulyásleves

-Zöldbableves

-Burgonyaleves

-Hagymaleves

-Tandoori csirke

-Túrós csusza

-Marhapörkölt

-Csirke corn flakes
bundában

-Zöldbabfőzelék

-Sajtos
burgonyapüré

-Olasz felvágott
vajas rozsos
zsemlével és
paradicsommal

-Knédli
-Gyümölcs

-Húskrémes kenyér
retekkel

-Majonézes
burgonyasaláta
kenyérrel

-Párolt rizs

-Főtt tojás

-Gyümölcs

-Párizsi felvágott
vajas kenyérrel
és zöldpaprikával

-Briós tejjel

2019. február 18. – február 22.
Hétfő
02.18.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Uzsonna

Kedd
02.19.

Szerda
02.20.

8. hét
Csütörtök
02.21.

Péntek
02.22.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tea

-Tej

-Kakaós
gabonapehely

-Kocka sajt kiflivel
és uborkával

-Padlizsánkrémes
zsemle

-Párizsi felvágott
vajas kenyérrel
és uborkával

-Főtt tojás
vajas kenyérrel
és paradicsommal

-Tojásleves

-Paradicsomleves

-Kukorica krémleves

-Zellerkrémleves

-Lencseleves

-Finomfőzelék

-Tojásos galuska

-Kentucky rántott csirke

-Rakott burgonya

-Stefánis vagdalt

-Csemege uborka

-Tört burgonya

-Céklasaláta

-Császármorzsa
lekvárral

-Jércesaláta
kenyérrel

-Vajas rozsos kenyér
paradicsommal

-Vajas-lekváros kalács

-Gyümölcs

-Tavaszi felvágott
vajas zsemlével és
retekkel

-Tejfölös túró zsemlével
és retekkel

2019. február 25. – március 01.
Hétfő
02.25.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Uzsonna

Kedd
02.26.

Szerda
02.27.

9. hét
Csütörtök
02.28.

Péntek
03.01.

-Tej

-Tea

-Tejeskávé

-Tea

-Tea

-Fahéjas
gabonapehely

-Vajas zsemle
uborkával

-Magyaros vajkrémes
kifli uborkával

-Vajas rozskenyér
paradicsommal

-Körözöttes kifli
uborkával

-Karfiolleves

-Rizsleves

-Gerslileves

-Gombaleves

-Csirkepaprikás

-Olasz csirkecomb

-Tiroli csirkeaprólék
leves

-Lencsefőzelék

-Káposztás kocka

-Főtt tészta

-Sült burgonya

-Csirkesült

-Gyümölcs

-Csemege uborka

-Káposztasaláta

-Almás sárgarépa
saláta kiflivel

-Herkules szalámi
vajas zsemlével
és zöldhagymával

-Kocka sajt
zsemlével
és uborkával

-Kakaós csiga tejjel

-Bolognai spagetti
-Gyümölcs

-Vajas rozsos kenyér
paradicsommal

2019. március 04. – március 08.
Hétfő
03.04.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Uzsonna

Kedd
03.05.

Szerda
03.06.

10. hét
Csütörtök
03.07.

Péntek
03.08.

-Tej

-Tea

-Tej

-Tea

-Tea

-Mézes
gabonapehely

-Vajas-mézes kenyér

-Szalámikrémes
baguett
kaliforniai paprikával

-Cserkészkolbász
ketchuppel és kiflivel

-Vajas zsemle
főtt tojással és retekkel

-Karfiolleves

-Köménymagleves

-Csontleves

-Brokkolileves

-Gerslileves

-Bácskai rizseshús

-Lencsefőzelék

-Finomfőzelék

-Parajfőzelék

-Káposztasaláta

-Főtt, füstölt tarja

-Natúr csirke

-Provanci sült
csirkecomb

-Gyümölcs

-Párizsis vajas zsemle
zöldpaprikával

-Vajas kalács

-Túrós táska tejjel

-Főtt burgonya

-Vagdalt lilahagymával
és barna kenyérrel

-Rántott sajt
-Gyümölcs

-Gyümölcsjoghurt
kiflivel

2019. március 11. – március 15.
Hétfő
03.11.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Uzsonna

Kedd
03.12.

Szerda
03.13.

11. hét
Csütörtök
03.14.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tea

-Kakaós
gabonapehely

-Herkules szalámi
vajas kiflivel
és uborkával

-Vajas kenyér
uborkával

-Kocka sajt kenyérrel
és paradicsommal

-Erőleves

-Csirkegulyás

-Kertészleves

-Lencseleves

-Majorannás csirke

-Mákos guba
vanília öntettel

-Fűszeres csirke

-Máglyarakás

-Rizi-bizi

-Gyümölcs

-Főtt tészta
-Gyümölcs

-Kenőmájas
rozsos zsemle
zöldpaprikával

Péntek
03.15.
ZÁRVA

ZÁRVA

-Káposztasaláta

-Sajtkrémes kifli
paradicsommal

-Párizsis vajas kenyér
retekkel

-Búrkifli tejjel
ZÁRVA

2019. március 18. – március 22.
Hétfő
03.18.

Étkezések

Reggeli

Csütörtök
03.21.

Péntek
03.22.

-Tea

-Tejeskávé

-Tea

-Tea

-Müzli

-Csirkesonkás
vajas kenyér
paradicsommal

-Vajkrémes kifli
uborkával

-Olasz felvágott
vajas zsemlével
és zöldpaprikával

-Trappista sajtos
vajas rozsos kifli
retekkel

-Tiroli csirkeaprólék
leves

-Burgonyaleves

-Csorbaleves

-Újházy tyúkhúsleves

-Lebbencsleves

-Rántott sertés

-Tejbedara
kakaóval

-Sárgaborsó főzelék

-Káposztás kocka

-Rösti burgonya
-Gyümölcs

Uzsonna

Szerda
03.20.

-Tej

-Zöldborsó főzelék

Ebéd

Kedd
03.19.

12. hét

-Zala felvágott
vajas kenyérrel
és zöldpaprikával

-Párolt rizs
-Céklasaláta

-Coleslaw saláta
baguettel

-Natúr csirkemell
-Gyümölcs

-Tejfölös túró
kiflivel
és paradicsommal

-Főtt császár
kiflivel és uborkával

-Bukta tejjel

2019. március 25. – március 29.
Hétfő
03.25.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
03.26.

Szerda
03.27.

13. hét
Csütörtök
03.28.

-Tej

-Tejeskávé

-Tea

-Tea

-Tea

-Kukoricapehely
mazsolával

-Sajtkrémes kifli
uborkával

-Cserkészkolbász
mustárral
és zsemlével

-Kenőmájas zsemle
zöldhagymával

-Vajas kifli

-Zöldségleves

-Lencseleves

-Gulyásleves

-Tojásleves

-Hamis gulyásleves

-Paradicsomos
káposztafőzelék

-Székelykáposzta

-Túrós tészta

-Rakott kel

-Rántott halrudacska

-Vagdalt

-Gyümölcs

-Burgonyapüré
-Tartár

-Gyümölcs

Uzsonna

Péntek
03.29.

-Csirkesonkás
vajas zsemle
paradicsommal

-Húskrémes kenyér
retekkel

-Franciasaláta
kenyérrel

-Grillezett csirkemell
kenyérrel és
lilahagymával

-Briós tejjel

