2018. július 02. – július 06.
Hétfő
07.02.

Étkezések

Reggeli

Kedd
07.03.

Szerda
07.04.

Csütörtök
07.05.

Péntek
07.06.

-Tej

-Tea

-Tea

-Tea

-Tej

-Müzli

-Vajas barna kenyér
zöldhagymával

-Szalámikrémes
baguett
zöldpaprikával

-Cserkészkolbász
ketchuppel és kiflivel

-Főtt tojás
vajas zsemlével
és retekkel

-Tésztaleves

-Burgonyaleves

-Daragaluska leves

-Újházy tyúkhúsleves

-Csontleves

-Rakott kelkáposzta

-BBQ csirkecomb

-Zöldbabfőzelék

-Natúr sertés

-Rántott halrudacska

-Párolt rizs

-Vagdalt

-Párolt rizs

-Francia saláta

Ebéd

-Sopszka saláta

Uzsonna

27. hét

-Párizsi felvágott
vajas zsemlével
és zöldpaprikával

-Bécsi szalámis
vajas barna kenyér
uborkával

-Almamártás

-Sajtkrémes kifli
paradicsommal
és kakóval

-Libazsíros kenyér
paradicsommal

-Vajas kalács

2018. július 09. – július 13.
Hétfő
07.09.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
07.10.

-Tej

-Tea

-Fahéjas
gabonapehely

-Káposztás
csirkegulyás
-Gyümölcsrizs vanília
öntettel

Szerda
07.11.
-Tea

28. hét
Csütörtök
07.12.

Péntek
07.13.

-Tea

-Tea

-Magyaros vajkrémes -Párizsikrémes zsemle
kenyér zöldpaprikával paradicsommal

-Csirkesonka
vajas rozskenyérrel
és retekkel

-Körözöttes kenyér
uborkával

-Gombaleves

-Kertészleves

-Meggyleves

-Gerslileves

-Csirkepaprikás

-Burgonyafőzelék

-Zöldborsófőzelék

-Tejszínes tonhalas
tészta

-Galuska

-Resztelt csirkemáj

-Pakermói csirkemell

-Orosz hússaláta
barna kenyérrel

-Olasz felvágott
vajas kiflivel
és paradicsommal

-Gyümölcs

-Kenőmájas
rozskenyér uborkával

Uzsonna

-Tavaszi felvágott
vajas kiflivel
és retekkel

-Kefír stanglival

2018. augusztus 20. – augusztus 24.
Étkezések

Reggeli

Ebéd

Uzsonna

Hétfő
08.20.

ZÁRVA

Kedd
08.21.

Szerda
08.22.

34. hét
Csütörtök
08.23.

Péntek
08.24.

-Tej

-Tea

-Tea

-Mézes
gabonapehely

-Főtt debreceni
mustárral és kenyérrel

-Tiroli csirkeaprólék
leves

-Rizsleves

-Gerslileves

-Vadas marha

-Rakott burgonya

ZÁRVA

-Vajas graham kenyér
zöldpaprikával

-Káposztás kocka
ZÁRVA

ZÁRVA

-Zsemlegombóc

-Zala felvágott
vajas barna kenyérrel
és zöldpaprikával

ZÁRVA

-Csokipuding
babapiskótával

-Cékla saláta

-Gyümölcsjoghurt
kiflivel
ZÁRVA

2018. augusztus 27. – augusztus 31.
Hétfő
08.27.

Étkezések

Reggeli

Ebéd

Kedd
08.28.

Szerda
08.29.

-Tej

-Tea

-Tea

-Fahéjas
gabonapehely

-Tavaszi felvágott
vajas graham kenyérrel
és zöldpaprikával

-Vajas kenyér
paradicsommal

-Csirkeragu leves

-Hamis gulyásleves

-Zöldségleves sajtos
galuskával

-Paradicsomos
burgonyafőzelék

-Bolognai spagetti

35. hét
Csütörtök
08.30.

Péntek
08.31.

-Cserkészkolbász
-Tea
mustárral és zsemlével
-Sajtkrémes kifli
kaliforniai paprikával

-Húsgaluska leves

-Zeller krémleves

-Parajfőzelék

-Lekváros gombóc

-Rakott zöldbab
-Rántott sajt

-Vagdalt
-Gyümölcs
-Gyümölcs

Uzsonna

-Metélőhagymás
túrópástétom
pritamin paprikával

-Főtt tojás
vajas kenyérrel
és uborkával

-Mogyorókrémes
kenyér tejjel

-Csirkesonkás vajas
kenyér zöldhagymával

-Csokis croissant
tejjel

