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 Tízórai A - Menü Leves B - Menü Uzsonna 

3.       
hétfő 

Ökörszem Rakott káposzta Vajgaluskaleves 
Parajfőzelék, ½ burgonya, 
sertéspörkölt 

Párizsi, margarin, uborka, tk.tönköly 
zsemle 

4.        
kedd 

Sajtos stangli,margarin, sárgarépa Rizseshús, befőtt Fejtett bableves 
Magyaros csirkemáj, pirított 
burgonya 

Sonkás kockasajt, tk. graham spitz 

5.    
szerda 

Turista felvágott, margarin, tk.kenyér Zöldborsófőzelék, sült virsli Csontleves Lasagne Főtt tojás, margarin, saláta, zsemle 

6. 
csütörtök 

50%-os gyümölcslé,briós 
Natúr halfilé sajtszósszal, 
burgonya 

Fokhagymakrém 
leves 

Milánói sertésborda 
Zala felvágott, margarin, paradicsom,                      
tk.graham zsemle 

7.    
péntek 

Zöldfűszeres vajkrém, paprika, tk.kenyér Buci nudli 
Húsos minestrone 
leves 

Beré tejföllel Szivecske puding 

10.     
hétfő 

50%-os gyümölcslé,pizzás csiga Pulykapaprikás, tészta Sárgaborsóleves Fish & chips 
Gépsonka, jégcsap retek, tk.graham 
zsemle 

11.     
kedd 

Tavaszi felvágott, margarin, paradicsom, 
tk.kenyér 

Tradícionális párolt marha, 
zsemlegombóc 

Sajtkrémleves Debreceni tokány, bulgur Csokis croissant 

12.   
szerda 

Mogyorókrém, tk.kenyér Székelykáposzta Csontleves 
Fokhagymás csirkemell, 
petrezselymes burgonya 

Zöldfűszeres kockasajt, uborka, 
tk.tönköly spitz 

13. 
csütörtök 

Kakaó, kalács 
Soksajtos csirkemell, 
petrezselymes rizs 

Fahéjas szilva leves 
Párizsi sertésszelet, 
törtburgonya, savanyúság 

Kenőmájas, paprika, tk.tönköly zsemle 

14.  
péntek 

Tömlős sonka, margarin, sárgarépa, tk.graham 
zsemle 

Tepertős pogácsa Babgulyás Almáspite Málnás gyümölcsjoghurt, kifli 
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15. 
szombat 

Pulykamellsonka,margarin,paradicsom,teljes k. 
kenyér 

Serpenyős burgonya 
újragondolva 

Tojásleves  Pizzás kifli,alma 

17.      
hétfő 

Lekváros táska 
Győri aprópecsenye, 
burgonya 

Daragaluska leves Húsos rakott tészta 
Edami sajt, margarin, uborka, 
tk.graham zsemle 

18.     
kedd 

 

Körözött, tk. graham spitz Milánói spagetti 
Vegyes 
zöldségkrémleves 

Sült oldalas, párolt 
káposzta, ½ burgonya 

Diák csemege, margarin, saláta, 
tk.tönköly zsemle 

19.   
szerda 

50%-os gyümölcslé,vaj, zsemle 
Lencsefőzelék, sült 
pulykacomb 

Csontleves Lecsós virsli, tarhonya 
Csirkemell sonka, margarin, 
paradicsom, tk.graham zsemle 

20. 
csütörtök 

Vaníliás kuglóf 
Sokmagvas halfilé, friss 
saláta 

Francia hagymaleves 
Rántott csirkemell, 
majonézes kukorica 

Szalámis kockasajt, paprika, tk. 
tönköly spitz 

21.  
péntek 

Magyaros vajkrém, sárgarépa, tk.kenyér Nutellás gombóc 
Tárkonyos csirkeragu 
leves 

Sajtos tejszínes gnocchi Tejszelet 

24.     
hétfő 

Kakaós csiga 
Bazsalikomos csirkeragu, 
tészta 

Magyaros 
karalábéleves 

Véres-májas hurka, párolt 
káposzta,1/2 burgonya 

Pulykasonka, margarin,uborka, tk. 
tönköly spitz 

25.     
kedd 

Medvehagymás sonka, sárgarépa, tk.kenyér 
Zöldséges sajtos 
fasírtgolyó, burgonyapüré 

Zöldborsóleves Tökfőzelék, csirkepörkölt Vaníliás krémtúró 

26.  
szerda 

50%-os gyümölcslé,diós búrkifli 
Vágottborsó főzelék, 
sertéspörkölt 

Csontleves 
Sertés dagadó, rizs, 
savanyúság 

Natúr kockasajt, paprika, tk. graham 
spitz 

27. 
csütörtök 

Húskenyér, margarin, retek, tk.graham zsemle 
Sült csirkecomb, 
körteszósz, rizs 

Köménymagleves 
Gordon blue, burgonya, 
savanyúság 

Barack lekvár, zsemle 

28.  
péntek 

Pritaminos májas, paradicsom, hosszú zsemle Sajtos tejfölös tészta Májgombócleves Máglyarakás 
Erdei gyümölcsös joghurt, tk. tönköly 
spitz 

      
    

       Jó étvágyat! 


