2017. december 04. – december 08.
Hétfő
12.04.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
12.05.

Szerda
12.06.

49. hét

Csütörtök
12.07.

Péntek
12.08.

-Tej

-Tej

-Tea

-Tea

-Tej

-Mézes
gabonapehely

-Sajtkrémes kifli
uborkával

-Cserkészkolbász
mustárral
és kenyérrel

-Tojáskrémes zsemle
paradicsommal

-Vajas kalács

-Lebbencsleves

-Zöldborsóleves

-Kertészleves

-Sertésragu leves

-Brokkoli krémleves

-Zöldbabfőzelék

-Sajttal sült csirkemell

-Paradicsomos
káposztafőzelék

-Aranygaluska
vanília sodóval

-Sajtos makaróni

-Marha ragu

-Petrezselymes
burgonya

-Gyümölcs
-Fasírt
-Csokis piskóta

-Orosz hússaláta
kiflivel

Uzsonna

-Zala felvágott
vajas barna kenyérrel
és zöldpaprikával

-Vajas zsemle
paradicsommal

-Zsíros baguett
lilahagymával

-Gyümölcsjoghurt
kiflivel

2017. december 11. – december 15.
Hétfő
12.11.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Uzsonna

Kedd
12.12.

Szerda
12.13.

50. hét

Csütörtök
12.14.

Péntek
12.15.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tejeskávé

-Tea

-Fahéjas
gabonapehely

-Párizsis vajas
graham kenyér
retekkel

-Vajas barna kenyér
paradicsommal

-Vajas-mézes kifli

-Vajkrémes zsemle
uborkával

-Karfiolleves

-Csirkeragu leves

-Sóskaleves

-Palócleves

-Szabó gallér leves

-Tejszínes, gombás
csirkemell

-Burgonyafőzelék

-Marhatokány

-Bolognai spagetti

-Gratinírozott zöldségek

-Vagdalt

-Párolt rizs

-Müzli szelet

-Jégsaláta

-Gyümölcs

-Céklasaláta

-Főtt tojás
vajas kenyérrel
és uborkával

-Majonézes
burgonyasaláta
kiflivel

-Főtt tészta

-Körözöttes
barna kenyér
pritamin paprikával

-Sonkakrémes kenyér -Briós tejjel
zöldhagymával

2017. december 18. – december 22.
Hétfő
12.18.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
12.19.

Szerda
12.20.

51. hét

Csütörtök
12.21.

-Tej

-Tea

-Tej

-Tejeskávé

-Kakaós
gabonapehely

-Sajtkrémes kenyér
zöldpaprikával

-Vajas kakaós kalács

-Zala felvágott
vajas graham
kenyérrel
és retekkel

-Vegyes
gyümölcsleves

-Zöldbableves

-Sütőtök krémleves

-Frankfurti leves

-Rántott csirkemell

-Körtével sült pulykamell -Mákos metélt

-Majonézes
kukoricasaláta

-Rizi-bizi

-Palermói csirkemell
-Sárgarépás rizs

Péntek
12.22.

ZÁRVA

ZÁRVA

-Káposzta saláta
-Tojáskrémes kenyér -Kenőmájas kifli
paradicsommal
zöldhagymával

Uzsonna

-Debreceni
mustárral és kenyérrel

-Sonkakrémes kenyér
zöldhagymával
ZÁRVA

2018. január 01. – január 05.
Étkezések

Reggeli

Ebéd

Hétfő
01.01.

ZÁRVA

ZÁRVA

Kedd
01.02.

Szerda
01.03.

1. hét
Csütörtök
01.04.

-Tej

-Tea

-Tejeskávé

-Tea

-Müzli

-Cserkészkolbász
mustárral
és rozsos zsemlével

-Kenőmájas kenyér
zöldhagymával

-Körözöttes kifli
zöldpaprikával

-Lebbencsleves

-Újházy tyúkhúsleves

-Burgonyagaluska
leves

-Zöldborsóleves

-Lencsefőzelék

-Paradicsomos
káposztafőzelék

-Tojásos galuska
-Sajtos csirkemell

-Székely fasírt

-Jégsaláta
-Pulykaapró

-Párolt zöldség

-Gyümölcs

Uzsonna

ZÁRVA

Péntek
01.05.

-Szárnyas húskrémes
kenyér retekkel
és limonádéval

-Gyümölcs
-Túró rudi

-Gyümölcssaláta

-Majonézes
burgonyasaláta
barna kenyérrel

-Grillezett csirkemell
zsemlével
és lilahagymával

-Briós karamellel

2018. január 08. – január 12.
Hétfő
01.01.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
01.02.

Csütörtök
01.04.

Péntek
01.05.

-Tej

-Tejeskávé

-Tej

-Tea

-Tej

-Kakaós
gabonapehely

-Sajtkrémes kifli
uborkával

-Csirkesonkás
vajas kenyér
paradicsommal

-Párizsikrémes kifli
uborkával

-Lekváros kalács

-Újházy tyúkhúsleves

-Lencseleves

-Brokkoli leves

-Májgaluska leves

-Hamis gulyásleves

-Masánszky rizsfelfújt

-Provanci sült
csirkecomb

-Vasi pecsenye

-Rakott karfiol

-Túrós csusza

-Gyümölcs

-Pirított burgonya
-Majonézes
kukoricasaláta

Uzsonna

Szerda
01.03.

2. hét

-Tavaszi felvágott
vajas rozskenyérrel
és zöldhagymával

-Jércesaláta
kenyérrel

-Gyümölcs

-Gyümölcs

-Főtt császár
rozsos zsemlével
és paradicsommal

-Tejfölös túró
baguettel
és retekkel

-Vörös lencsepástétom
kiflivel
és lilahagymával

2018. január 15. – január 19.
Hétfő
01.15.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
01.16.

Szerda
01.17.

3. hét
Csütörtök
01.18.

Péntek
01.19.

-Tej

-Tej

-Tea

-Tea

-Tej

-Fahéjas
gabonapehely

-Sajtkrémes kifli
uborkával

-Cserkészkolbász
mustárral
és kenyérrel

-Csirkesonkás
vajas graham kenyér
zöldpaprikával

-Padlizsánkrémes kifli

-Tarhonyaleves

-Sütőtök krémleves

-Rizsleves

-Vegyes
gyümölcsleves

-Paradicsomleves

-Zöldbabfőzelék

-Hawaii pulykamell

-Vadas marha

-Párolt marha

-Rizi-bizi

-Zsemlegombóc

-Halrudacska
-Rakott burgonya
-Burgonyapüré
-Céklasaláta

-Gyümölcs

-Coleslaw saláta
rozsos kiflivel

Uzsonna

-Zala felvágott
vajas barna kenyérrel
és zöldpaprikával

-Gyümölcsjoghurt
kiflivel

-Sertéssült stanglival
és paradicsommal

-Főtt tojás
vajas graham kenyérrel
és zöldpaprikával

2018. január 22. – január 26.
Hétfő
01.22.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Uzsonna

Kedd
01.23.

Szerda
01.24.

4. hét
Csütörtök
01.25.

Péntek
01.26.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tejeskávé

-Tej

-Mézes
gabonapehely

-Párizsi felvágott
vajas graham kenyérrel
és retekkel

-Cserkészkolbász
mustárral
és barna kenyérrel

-Kalács

-Sajtkrémes zsemle
uborkával

-Zöldborsó krémleves

-Karfiolleves

-Sóskaleves

-Tojásleves

-Káposztás csirkegulyás

-Lecsós csirkemáj

-Tejszínes gombás
csirkés tészta

-Hagymás rostélyos

-Kelkáposztafőzelék

-Máglyarakás

-Párolt rizs

-Sült burgonya

-Sertéssült

-Gyümölcs

-Almás palacsinta

-Céklasaláta

-Zala felvágott
vajas kenyérrel
és zöldhagymával

-Coleslaw saláta
kiflivel

-Sonkakrém
barna kenyérrel
és pritamin paprikával

-Főtt tojás
vajas kenyérrel
és uborkával

-Almás piskóta

2018. január 29. – február 02.
Hétfő
01.29.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
01.30.

Szerda
01.31.

5. hét
Csütörtök
02.01.

Péntek
02.02.

-Tej

-Tea

-Tejeskávé

-Tea

-Vaníliás tej

-Kukoricapehely
mazsolával

-Főtt debreceni
mustárral
és rozsos zsemlével

-Vajas lekváros
kenyér

-Vajas zsemle
zöldpaprikával

-Tojáskrémes
rozsos kifli retekkel

-Burgonyaleves

-Tésztaleves

-Zöldbableves

-Csontleves

-Magyaros karfiolleves

-Tökfőzelék

-Grillezett csirkemell

-Paprikás burgonya
virslivel

-Sárgarépafőzelék

-Káposztás tészta

-Sajtos pulykamell

-Párolt káposzta

-Vagdalt

-Gyümölcs

-Gyümölcs

-Hagymás burgonya

-Főtt, füstölt tarja
vajas rozskenyérrel
és zöldpaprikával

-Bécsi szalámi
vajas kenyérrel
és uborkával

-Csemege uborka

Uzsonna

-Gyümölcs

-Kefír kiflivel

-Kenőmájas baguett
paradicsommal

-Vajas-mézes kenyér

