2017. május 15. – május 19.
Hétfő
05.15.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
05.16.

Szerda
05.17.

20. hét
Csütörtök
05.18.

Péntek
05.19.

-Tej

-Tea

-Tejeskávé

-Tea

-Tea

-Müzli

-Csirkesonkás
vajas kenyér
retekkel

-Vajkrémes kifli
uborkával

-Olasz felvágott
vajas zsemlével
és paradicsommal

-Vajas rozsos kifli
mozzarella sajttal
és uborkával

-Tiroli csirkeaprólék
leves

-Almaleves

-Barackleves

-Spárga krémleves

-Hamis gulyásleves

-Pántott sertés

-Sült csirkemáj

-Olasz csirkecomb

-Tejbedara

-Petrezselymes
burgonya

-Burgonyapüré

-Párolt rizs

-Kakaó szórat

-Káposztasaláta

-Csemege uborka

-Tejfölös túró
kiflivel
és paradicsommal

-Füstölt, főtt tarja
rozskenyérrel
és paradicsommal

-Parajmártás
-Főtt burgonya
-Főtt tojás

-Céklasaláta

-Csokis piskóta

Uzsonna

-Zala felvágott
vajas barna kenyérrel
és zöldpaprikával

-Vitamin saláta
kiflivel

-Sajtos croissant
tejjel

2017. május 22. – május 26.
Hétfő
05.15.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
05.16.

Szerda
05.17.

21. hét
Csütörtök
05.18.

Péntek
05.19.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tejeskávé

-Tea

-Kukoricapehely
mazsolával

-Sajtkrémes kifli
uborkával

-Cserkészkolbász
mustárral
és rozsos zsemlével

-Házi csirkemájkrémes
zsemle
zöldhagymával

-Tojáskrémes kifli
paprikával

-Daragaluska leves

-Zöldbableves

-Gulyásleves

-Paradicsomleves

-Zöldborsóleves

-Székelykáposzta

-Tökfőzelék

-Sajtos tészta

-Rizses csirke

-Tojásos galuska

-Gyümölcs

-Stefánia vagdalt

-Gyümölcs

-Csemege uborka

-Fejes saláta

-Franciasaláta
kenyérrel

-Grill csirkemell
kenyérrel és
lilahagymával

-Briós
karamellás tejjel

-Kakaós
palacsinta

Uzsonna

-Prágai sonkás
vajas rozsos zsemle
paradicsommal

-Szárnyas
húskrémes kenyér
retekkel
és limonádéval

2017. május 29. – június 02.
Hétfő
05.29.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Uzsonna

Kedd
05.30.

Szerda
05.31.

22. hét
Csütörtök
06.01.

Péntek
06.02.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tea

-Tea

-Mézes
gabonapehely

-Vajas mézes
kenyér

-Tavaszi felvágott
vajas kenyérrel
és kaliforniai paprikával

-Cserkészkolbász
ketchuppal
és baguettel

-Magyaros
vajkrémes zsemle
paradicsommal

-Egresleves

-Karalábéleves

-Zöldségleves

-Káposztás
csirkegulyás

-Spárga krémleves

-Bakonyi tokány

-Húsgombóc

-Sajttal sült csirkemell

-Galuska

-Paradicsommártás

-Petrezselymes rizs

-Gyümölcs

-Főtt burgonya

-Csalamádé

-Vajas barna
kenyér
paprikával

-Trappista sajtos
vajas zsemle
uborkával

-Bécsi szalámis
vajas barna kenyér
paradicsommal
és tejjel

-Zöldséges rizottó
-Máglyarakás

-Körözöttes zsemle
retekkel

-Kakaós csiga

2017. június 05. – június 09.
Étkezések

Reggeli

Ebéd

Hétfő
06.05.

Zárva

Kedd
06.06.

Szerda
06.07.

23. hét
Csütörtök
06.08.

Péntek
06.09.

-Tej

-Tej

-Tea

-Tea

-Fahéjas
gabonapehely

-Sonkakrémes kenyér
zöldhagymával

-Sajtkrémes zsemle
paradicsommal

-Magyaros
vajkrémes zsemle
paradicsommal

-Minestrone leves

-Húsleves

-Frankfurti leves

-Spárga krémleves

-Rakott kelkáposzta

-Vadas marha

-Aranygaluska
vanília öntettel

-Zöldséges rizottó

-Debreceni
mustárral
és baguettel

-Kakaós csiga

Zárva

-Zsemlegombóc
-Müzli szelet

Uzsonna

Zárva

-Zala felvágott
vajas
barna kenyérrel
és zöldpaprikával

-Vajas zsemle
paradicsommal
és limonádéval

2017. június 12. – június 16.
Hétfő
06.12.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
06.13.

Csütörtök
06.15.

Péntek
06.16.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tejeskávé

-Tej

-Kakaós
gabonapehely

-Párizsis vajas
graham kenyér
retekkel

-Eidami sajtos
vajas barna kenyér
paradicsommal

-Vajkrémes kifli

-Krémsajtos kifli
uborkával

-Sertésraguleves

-Csirkeraguleves

-Paradicsomleves

-Brokkoli krémleves

-Lencseleves

-Parajfőzelék

-Burgonyafőzelék

-Kapros marhatokány

-Szárnyas rizottó

-Túrós csusza

-Főtt burgonya

-Vagdalt pogácsa

-Sült burgonya

-Barack befőtt

-Gyümölcs

-Csirkesonkás
vajas kenyér
zöldhagymával

-Briós

-Rántott sajt

Uzsonna

Szerda
06.14.

24. hét

-Sertéssült
barna kenyérrel
és pritamin paprikával

-Céklasaláta

-Vajas zsemle
főtt tojással
és uborkával

-Szalámikrémes
zsemle uborkával

2017. június 19. – június 23.
Hétfő
06.19.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
06.20.

Csütörtök
06.22.

Péntek
06.23.

-Tej

-Tea

-Tej

-Tea

-Tejeskávé

-Mézes
gabonapehely

-Sajtkrémes kenyér
paprikával

-Vajas kalács

-Házi
csirkemájkrémes
kenyér uborkával

-Vajas kiflivel

-Vegyes
gyümölcsleves

-Erőleves

-Tésztaleves

-Daragaluska leves

-Póréhagyma
krémleves

-Tökfőzelék

-Lucskos
káposztafőzelék

-Csirkepörkölt

-Kentucky rántott
csirke

-Pulyka apróhús

-Petrezselymes rizs

-Müzli szelet

-Káposztasaláta

Uzsonna

Szerda
06.21.

25. hét

-Főtt tojás
vajas kenyérrel
és paradicsommal

-Pulykamell corn
flakes bundában

-Tört burgonya

-Rántott
halrudacska

-Csemege uborka

-Zöldséges bulgur

-Gyümölcs
-Ausztria szalámi
zsemlével
és paradicsommal

-Csirkesonkás
vajas kifli retekkel

-Tartármártás
-Körözöttes zsemle
zöldhagymával

-Kefír kiflivel

2017. június 26. – június 30.
Hétfő
06.26.

Étkezések

Reggeli

Kedd
06.27.

Uzsonna

Csütörtök
06.29.

Péntek
06.30.

-Tej

-Tea

-Tej

-Tea

-Tea

-Kukoricapehely
mazsolával

-Cserkészkolbász
mustárral
és rozsos zsemlével

-Lekváros kenyér

-Fürdői füstölt sonka
vajas kenyérrel
és paradicsommal

-Vajkrémes kifli
uborkával

-Zöldbableves

-Sóskaleves

-Csirkeraguleves

-Zöldségleves

-Hagymaleves

-Bolognai spagetti

-Finomfőzelék

-Káposztás tészta

-Tört burgonya

-Rántott sajt

-Gyümölcs

-Párolt káposzta

-Gyümölcs

-Brassói sült burgonya -Grill csirkemell

Ebéd

Szerda
06.28.

26. hét

-Gyümölcs

-Tavaszi felvágott
vajas rozskenyérrel
és zöldpaprikával

-Vajas kifli

-Kenőmájas kenyér
zöldhagymával

-Tejfölös túró
zsemlével
és retekkel

-Tejbedara
őszibarackkal

