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MENÜSOR

2011.október 03.

2011.október 04.

2011.október 05.

2011.október 06.

2011.október 07.

2011.október 08.

2011.október 09.

étkezés

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

reggeli

májkrém ,tea ,
korpászsemle ,
uborka

kuglóf , kakaó

sajtkrém, rozsos
kenyér, tea,
paprika

fatörzs kifli,
vaníliástej

párizsi krém, tea,
kenyér, uborka

disznósajt, kenyér,
tea , alma

főtt virsli , mustár,
kenyér, tea

tízórai

májkrém ,tea ,
korpászsemle ,
uborka Iskola: tej,
kifli

kuglóf , kakaó
Iskola: tej, kifli

sajtkrém, rozsos
kenyér, tea,
paprika Iskola: tej,
kifli

fatörzs kifli,
vaníliástej Iskola:
tej, kifli

párizsi krém, tea,
kenyér, uborka
Iskola: tej, kifli

sertés gulyásleves

gyümölcsleves

burgonyaleves ,
tejfölös

tojásleves

belsőség leves

sárgabarack
töltelékes mini
gombóc

borsos tokány ,
tarhonya

uzsonna

vajkrém, kolbász ,
kenyér, paprika

zöldfűszeres
vajkrém, kenyér ,
paprika

kockasajt, dzsem ,
olasz kifli

tea vaj , kenyér,
paprika

joghurtos delma,
reform kenyér,
paprika

vacsora

sertés pörkölt,
burgonya, kenyér,
tea, befőtt

zöldfűszeres
vajkrém, kenyér ,
paprika, tea

kockasajt, dzsem ,
olasz kifli, tea

tea vaj , kenyér,
paprika, tea

sertéshúsos ,
keménylebbencs,
reform kenyér, tea

joghurtos delma,
kenyér, tea, uborka

vajkrém, kolbász ,
kenyér, tea ,
paprika

ebéd

A változtatás jogát fenntartjuk !
Jó étvágyat kívánunk !

mexikói csirkemell
szárazbabfőzelék ,
ragu , zöldséges
fokhagymás tarja
rizs

sajtos pogácsa

aláírás

HOZZÁVALÓK
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hétfő

kedd

szerda

sertés gulyásleves

sertéscomb, burgonya, sárgarépa, vöröshagyma, karalábé, petrezselyemgyökér, zeller, olaj,
paprika, paradicsom, fokhagyma, levestészta

sárgabarack töltelékes
minigombóc

gyorsfagyasztott

gyümölcsleves
borsos tokány
burgonyaleves

idénygyümölcs, tejföl, cukor, liszt
sertésccomb, olaj, vöröshagyma, sűrített paradicsom (Arany Fácán)
burgonya, sárgarépa, petrezselyemgyökér, liszt, olaj, karalábé, vöröshagyma, zeller,
petrezselyemzöld, tejföl

zöldséges rizs
mexikói csirkemell
tojásleves
csütörtök szárazbab főzelék
fokhagymás tarja
belsőségleves
péntek
sajtos pogácsa

rizs, zöldségzöld, olaj
csirkemell, vöröshagyma, olaj, mexikói zöldségkeverék, liszt
tojás, vöröshagyma, olaj
szárazbab, tejföl, vöröshagyma, liszt, olaj, ecet
sertéstarja, fokhagyma, liszt, olaj
sertésszív, sertésnyelv, sertéscomb, sárgarépa, petrezselyemgyökér, kelkáposzta, vöröshagyma,
zeller, karalábé, tejföl, levestészta
liszt, élesztő, trappista sajt, margarin (rama kocka), tejföl, tojás

A fűszerek felhasználása igény és ízlés szerinti, így az minden egyes alkalommal változhat.

