HÉTFŐ(1.HÉT)

HÉTFŐ(2.HÉT)

HÉTFŐ(3.HÉT)

HÉTFŐ(4.HÉT)

-Erdei gombaleves

-Gyümölcsleves

-Görög gyümölcsleves

-Francia hagymaleves

-Almakrémleves

-Palócleves

-Lebbencsleves

-Húsleves csigatészta

-Roston csirkemell, tavaszi friss salátával

-Bakonyi csirkemell galuska

-Rántott szelet hasábburgonya

-Rántott padlizsán, mexikói rízs

-Parajfőzelék, sertés sülttel

-Cézársaláta

-Túróstészta

-Sajtos csirkemell

-Dubari csirkemell, rízs

-Rántott cammambert, rízs, áfonya

-Csőbensült kerti zöldségek, rízs

-Zöldbabfőzelék, sertéssült

KEDD

KEDD

KEDD

KEDD

-Zőldségkrémleves

-Csontleves cérnametélt

-Zöldségleves

-Tavaszi zöldségleves

-Húsleves gazdagon

-Fokhagymakrémleves

-Húsleves cérnametélt

-Paradicsomleves

-Székelykáposzta

-Holstein sertés borda, hasábburgonya

-Cigánypecsenye, tepsis burgonya

-Grillezett csirkecomb, sült zöldségek

-Mákosguba

-Bolognai spagetti

-Grillezett csirkemell, sült zöldségek

-Hentestokány, sültburgonya

-Orly csirkemell

-Rántott csirkecomb, rizi-bizi

-Zöldséggel töltött palacsinta

-Gombapaprikás, galuska

SZERDA

SZERDA

SZERDA

SZERDA

-Lencsegulyás

-Brokkolikrémleves

-Burgonyaleves

-Tárkonyos csirkeragu leves

-Gyömbéres sárgarépa krémleves

-Csirkeragu leves

-Karfiol leves

-Erőleves cérnametélttel

-Rántott brokkoli, rízs, tartár

-Rántott sajt, rízs, tartár mártás

-Sertés sült, sósburgonya

-Lecsós szelet, rízs

-Sertéspaprikás, galuskával

-Töltött cukkini hollandimártás

-Sajttal töltött csirkemell, tavaszizöldésges rízs

-Zöldborsófőzelék, stefánia vagdalt

-Rántott karaj, hasábburgonya

-Carbonara spagetti

-Paradicsomoskáposzta, fasírt

-Káposztástészta

CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK

-Csirkeraguleves

-Gombaleves

-Zöldbableves

-Őszibarackkrémleves

-Sárgaborsókrémleves

-Erőleves tojással

-Gulyás leves

-Halászlé

-Tarhonyás hús

-Párizsi csirkemell rízsel

-Rántott sajt, rízs, tartár

-Cigánypecsenye, hasábburgonya

-Töltött karalábé kaporszósszal

-Rántott sertés karaj petrezselymes burgonyá

-Párizsi csirkemell, sült burgonya

-Tökfőzelék, sertéssült

-Rántott gomba, rízsgolyó, tartár

-Csirkés zöldsaláta

-Fánk barack lekvárral (2db)

-Rizseshús

PÉNTEK

PÉNTEK

PÉNTEK

PÉNTEK

-Citromleves tejszínhabbal

-Húsleves májgaluska

-Francia hagymaleves

-Fejtettbableves

-Húsleves cérnametélt

-Eperkrémleves

-Cukorbosóleves

-Olasz zöldségleves

-Rántott karfiol, rízs, tartár

-Tejszínes csirkemell, csőtészta

-Rántott csirkemell, hasábburgonya

-Krumplistészta

-Gordon csirkemell, hasábburgonya

-Brassói aprópecsenye

-Sertéspörkölt, csőtészta

-Tarhonyás hús

-Fejtett babfőzelék, sültoldalas

-Rántott cukkini, rízs, tartár mártás

-Mákos nudli

-Rántott csirkemell, hasábburgonya

SZOMBAT

SZOMBAT

SZOMBAT

SZOMBAT

-Babgulyás

-Zöldborsó leves

-Paradicsomleves

-Zöldborsókrémleves

-Tejfölös burgonyaleves

-Spárgakrémleves

-Húsleves májgombóc

-Karalábé leves

-Roston csirkemell, grillzöldségek

-Baconos csirkemell, majonézes burgonya

-Rántott csirkecomb, burgonyapüré

-Orly csirkemell, rízs, tartár

-Rántott hal, petrezselymes burgonya

-Grillezett hal, párolt zöldség

-Rántott cammambert, rízs, áfonya

-Csirkemell roston, párolt zöldségekkel

-Grízestészta baracklekvárral

-Füstöltsajtos rántott palacsinta

-Brassói aprópecsenye

-Kakaós palacsinta (3db)

VASÁRNAP

VASÁRNAP

VASÁRNAP

VASÁRNAP

-Karfiolleves

-Tyúkhúsleves

-Francia hagymaleves

-Húsleves gazdagon

-Húsleves májgombóc

-Halászlé

-Citromleves tejszínhabbal

-Málnakrémleves

-Rántott tarja zöldség, rízs

-Rántott csirkemell, gombás rízs

-Bakonyi tokány galuska

-Gyrostál

-Cigánypecsenye, petrezselymes burgonya

-Grillkaraj, sült zöldséggel

-Fűszeres sertés szelet, rizi-bizi

-Rízsfelfújt eperöntettel

-Bolognai palacsinta

-Zöldborsófőzelék

-Párizsi csirkemell, rösztiburgonya

-Rántott zöldségek, rízs, tartár

