2017. augusztus 07. – augusztus 11.
Hétfő
08.07.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
08.08.

Szerda
08.09.

32. hét

Csütörtök
08.10.

Péntek
08.11.

-Tej

-Tejeskávé

-Tea

-Tej

-Tea

-Kukoricapehely
mazsolával

-Párizsis
vajas kifli
uborkával

-Cserkészkolbász
mustárral
és rozsos zsemlével

-Sonkakrémes zsemle
zöldhagymával

-Tojáskrémes kifli
zöldpaprikával

-Daragaluska leves

-Meggyleves

-Zöldségleves

-Barackleves

-Minestroneleves

-Székelykáposzta

-Olasz csirkecomb

-Rizses csirke

-Sajtos makaróni

-Gyümölcs

-Főtt rizs

-Paradicsomos
káposztafőzelék

-Csalamádé

-Gyümölcs

-Grillcsirke kenyérrel
és lilahagymával

-Briós
karamellás tejjel

-Csirkeapró
-Gyümölcs
-Túró rudi

Uzsonna

-Csirkesonkás
vajas baguett
paradicsommal

-Húskrémes kenyér
retekkel
és limonádéval

-Franciasaláta
kenyérrel

2017. augusztus 14. – augusztus 18.
Hétfő
08.14.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
08.15.

Szerda
08.16.

33. hét

Csütörtök
08.17.

Péntek
08.18.

-Tej

-Tej

-Tea

-Vaníliás tej

-Tea

-Kakaós
gabonapehely

-Sonkás
vajas kenyér
zöldpaprikával

-Cserkészkolbász
ketchuppal
és baguettel

-Zala felvágott
vajas kenyérrel
és paradicsommal

-Vajas kifli
főtt tojással
és uborkával

-Póréhagyma
krémleves

-Polentagaluska
leves

-Karfiolleves

-Káposztás
csirkegulyás

-Zöldbableves

-Sült csirkecomb

-Paradicsomos
húsgombóc

-Zöldséges rizs

-Tejszínes, gombás
csirkés penne

-Túrós tészta
-Máglyarakás
-Gyümölcs

-Gyümölcs
-Főtt burgonya

-Barackbefőtt
-Gyümölcs

Uzsonna

-Főtt császár
rozskenyérrel
és paradicsommal

-Vagdalt kiflivel
és paradicsommal

-Vajas pogácsa
tejjel

-Körözöttes zsemle
retekkel

-Tejbedara
őszibarackkal

2017. augusztus 21. – augusztus 25.
Hétfő
08.21.

Étkezések

Reggeli

Kedd
08.22.

Péntek
08.25.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tea

-Mézes
gabonapehely

-Sajtkrémes kifli
uborkával

-Főtt debreceni
mustárral
és kenyérrel

-Padlizsánkrémes
zsemle
paradicsommal

-Eidami sajt
vajas graham kenyérrel
és zödpaprikával

-Tarhonyaleves

-Tiroli csirkeaprólék
leves

-Rizsleves

-Frankfurtileves

-Vegyes gyümölcsleves

-Vadas marha

-Aranygaluska
vanília sodóval

-Csirkepörkölt

-Káposztás kocka
-Párolt marha

-Zsemlegombóc
-Gyümölcs

-Gyümölcs

Uzsonna

Csütörtök
08.24.

-Tej

-Zöldbabfőzelék

Ebéd

Szerda
08.23.

34. hét

-Vajkrémes
rozsos kifli
paradicsommal

-Tésztával
-Gyümölcs

-Csokis piskóta

-Zala felvágott
vajas barna kenyér
zöldpaprika

-Gyümölcsjoghurt
kiflivel

-Csalamádé

-Főtt, füstölt tarja
kenyérrel
és zöldpaprikával

-Csokipuding
háztartási keksszel

2017. augusztus 28. – szeptember 01.
Hétfő
08.28.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
08.29.

Szerda
08.30.

35. hét

Csütörtök
08.31.

Péntek
09.01.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tea

-Tej

-Fahéjas
gabonapehely

-Párizsi felvágott
vajas graham
kenyérrel
és zöldpaprikával

-Mozzarella sajt
vajas barna kenyérrel
és paradicsommal

-Cserkészkolbász
mustárral
és barna kenyérrel

-Vajas kalács

-Csirkeraguleves

-Hamis gulyásleves

-Sóskaleves

-Húsgaluska leves

-Paradicsomleves

-Paradicsomos
burgonyafőzelék

-Bolognai spagetti

-Marha tokány

-Parajfőzelék

-Szilvás gombóc

-Gyümölcs

-Sült burgonya

-Főtt burgonya

-Paradicsomsaláta

-Rántott sajt

-Gyümölcs

-Gyümölcs

Uzsonna

-Metélőhagymás
túrós pástétom
barna kenyérrel
és pritamin
paprikával

-Főtt tojás
vajas kenyérrel
és uborkával

-Mogyorókrémes
kenyér

-Csirkesonkás
vajas kenyér
zöldhagymával
és tejjel

-Búrkifli tejjel

