2022. május 02-31.
HÚSOS

HÉTFŐ
2022.05.02
KEDD

brokkolikrémleves,piritott kenyérkocka
penne tészta bolognai raguval
gyümölcs

brokkolikrémleves,piritott kenyérkocka
penne tészta bolognai raguval
gyümölcs

zöldborsókrém leves
zöldséges tortilla
saláta

paradicsomleves betűtésztával
szárnyastokány rizzsel

paradicsomleves betűtésztával
rizs
zöldborsópörkölt
saláta
ivólé
rántott sajt
burgonyapüré
coleslaw saláta
zöldborsóleves
zöldségpaprikás
tészta
sütemény
vöröslencse leves
császármorzsa
gyümölcslekvár
kenyér
karalábéleves petrezselymes galuskával
milánói makaróni
gyümölcs

zöldségleves tésztával
pesztós spagetti

ivólé
rántott sajtgolyó
rizs
káposztasaláta
magyaros gombaleves
zöldborsó főzelék, tojáslepény
túró rudi
kenyér
erdeigyümölcsös krémleves
tofupörkölt
tarhonya
kovászos uborka

vöröslencse leves
gyümölcsrízs önetttel

2022.05.03
saláta
ivólé
rántott karaj
2022.05.04 burgonyapüré
coleslaw saláta
CSÜTÖRTÖK zöldborsóleves
harcsapaprikás
2022.05.05 tészta
sütemény
PÉNTEK
vöröslencse leves
császármorzsa
2022.05.06 gyümölcslekvár
kenyér
HÉTFŐ
karalábéleves petrezselymes galuskával
milánói makaróni
2022.05.09 gyümölcs
SZERDA

KEDD

ivólé
rántott pulykamell
2022.05.10 rizs
káposztasaláta
SZERDA
magyaros gombaleves
zöldborsó főzelék, sült frankfurti virsl
2022.05.11 túró rudi
kenyér
CSÜTÖRTÖK erdeigyümölcsös krémleves
tarhonyás hús
2022.05.12
kovászos uborka
PÉNTEK
bableves kolbásszal
2022.05.13 tejbegríz kakaóval
kenyér
HÉTFŐ
sárgarépakrém leves
káposztástészta
2022.04.16 gyümölcs
KEDD
2022.05.17
SZERDA
2022.05.18

PÉNTEK

HÉTFŐ
2022.05.23
KEDD
2022.05.24
SZERDA
2022.05.25

2022.05.31

lencseleves
cukkinis tócsni
mártogatós
paradicsomleves
spenótos lasagne

vegán cukormentes erdei gyümölcsös
krémleves
chillisbab szójával

zellerkrém leves
kenyérlángos

zöldségleves
káposztás pirog

tárkonyos zöldségragu leves
paradicsomos-zöldséges táska

zöldségleves
marokkói zöldséges csicseriborsó

ivólé
rántott sajt
coleslaw saláta

gyümölcsleves
zöldséges muszaka

palócleves
spenótfőzelék, főtt tojás
almás-zabos sütemény

palócleves
spenótfőzelék, főtt tojás
almás-zabos sütemény

burgonyaleves
almáslepény

brokkolikrém leves
rakott krumpli vega kolbásszal
uborka

bableves
paradicsomos tészta
tofukockával

korhely leves
mákosguba vanilliaöntettel
kenyér

frankfurti leves
mákosguba vanilliaöntettel
kenyér

borsóleves
brassói szójakockából
meggyes-banános muffin

zellerkrém leves
krumplistészta
uborka

zellerkrém leves
krumplistészta
uborka

paradicsomleves
spenótos gyöngy kuszkusz
saláta

paradicsomleves
csirkepaprikás
tészta
uborka
tarhonyaleves
burgonyafőzelék, vagdalt
házikenyér

paradicsomleves
csirkepaprikás
tészta
uborka
tarhonyaleves
burgonyafőzelék, zöldségvagdalt
házikenyér

tárkonyos zöldségragu leves
grill zöldségek, burgonya

ivólé
rántott sajt
rizs
tejfölös káposztasaláta
gulyásleves
tejberizs
csokiöntet
kenyér
zöldbableves
carbonaras tészta
gyümölcs

karfiolkrém leves magokkal
zöldséges rizottó
saláta

meleg gyümölcsleves
sajtgolyó
rizi-bizi

zöldségleves
gombás cukkinis take
saláta

CSÜTÖRTÖK ivólé
rántott sajt
2022.05.26 rizs
tejfölös káposztasaláta
PÉNTEK
gulyásleves
tejberizs
2022.05.27 csokiöntet
kenyér
HÉTFŐ
zöldbableves
carbonaras tészta
2022.05.30 gyümölcs
KEDD

bableves
tejbegríz kakaóval
kenyér
sárgarépakrém leves
káposztástészta
gyümölcs

grízgaluska leves
zöldséges rakott krumpli

ivólé
párizsias csirkemell
coleslaw saláta

CSÜTÖRTÖK hagymakrém leves
rakott krumpli kolbásszal
2022.05.19 uborka

2022.05.20

VEGÁN

VEGA

eperkrém leves
majorannás sült csirkecomb
rizi-bizi

gyümölcsleves
zöldséges csicseriborsó

fehérbab leves
répatorta narancsöntettel

zellerkrém leves
rizskoch sárgabarackvelővel

