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HÚSOS VEGA REFORM

HÉTFŐ zöldborsó leves galuskával zöldborsó leves galuskával paradicsomleves
2017. 10. 02. carbonara tészta carbonara tészta grill zöldségek zellerpürével

gyümölcs gyümölcs

KEDD gyümölcsös lassi erdei gyümölccsel gyümölcsös lassi erdei gyümölccsel gyümölcsleves
2017. 10. 03. rakott zöldbab, tejföl rakott zöldbab, tejföl zöldséges csicseriborsó

SZERDA erőleves csigatésztával erőleves csigatésztával karfiolkrém leves magokkal
2017. 10. 04. spenótfőzelék, főtt burgonya, tojás spenótfőzelék, főtt burgonya, tojás zsályás rizottó

házi tönkölykenyér házi tönkölykenyér      
kekszes csokiszalámi kekszes csokiszalámi

CSÜTÖRTÖK brokkolikrém leves brokkolikrém leves zöldségleves
2017. 10. 05. sülthús, hagymás tört burgonya grillsajt, hagymás tört burgonya sütőtökös rétes

lila pároltkáposzta lila pároltkáposzta

PÉNTEK vöröslencse leves, füstölt hússal vöröslencse leves fehérbab leves
2017. 10. 06. aranygaluska, vanilliasodó aranygaluska, vanilliasodó kenyérlángos

HÉTFŐ fokhagymakrém leves fokhagymakrém leves oregánós burgonyaleves
2017. 10. 09. marharagus tészta gombapörkölt tésztával kusz-kusz pirított cukkini

gyümölcs gyümölcs római köményes karotta

KEDD paradicsomleves paradicsomleves zöldborsókrém leves
2017. 10. 10. sült csirkecomb, rizs, párolt zöldség rántott zöldségek, rizs, tartár zöldséges, sajtos puliszka

SZERDA gyümölcsös lassi gyümölcsös lassi zöldségleves tésztával
2017. 10. 11. babfőzelék, natur szelet, kenyér babfőzelék, tojás, kenyér grill tofu (füstölt)

CSÜTÖRTÖK zöldségkrémleves magvakkal zöldségkrémleves magvakkal grízgaluska leves
2017. 10. 12. megyeri aprópecsenye, uborkasaláta megyeri aprópecsenye, uborkasaláta tökös rakott krumpli

PÉNTEK gulyásleves hamis gulyásleves vöröslencse leves
2017. 10. 13. tejberizs erdei gyümölcs öntettel tejberizs erdei gyümölcs öntettel Mór saláta pitában

meggyes pite

HÉTFŐ tárkonyos zöldbableves, petr. galuska tárkonyos zöldbableves, petr. galuska olaszos paradicsomleves
2017. 10. 16. krumplistészta, uborka krumplistészta, uborka brokkoli tallér, répapüré 

KEDD gabonás zöldségleves gabonás zöldségleves őszi gyümölcsleves
2017. 10. 17. székelykáposzta, tönkölykenyér székelykáposzta, házi tönkölykenyér chillisbab szójával

SZERDA paradicsomleves,betűtészta paradicsomleves,betűtészta brokkolikrém leves
2017. 10. 18. zöldborsófőzelék, csirkemell csíkok zöldborsófőzelék, sajtgolyók káposztás pirog

CSÜTÖRTÖK gyümölcslé gyümölcslé zöldség leves
2017. 10. 19. rántott csirkemell, burgonyapüré rántottsajt, burgonyapüré zöldséges muszaka

savanyúság savanyúság

PÉNTEK húsgaluska leves zöldségleves maceszgombóccal lencseleves
2017. 10. 20. szilvásgombóc szilvásgombóc almás tönkölylepény

HÉTFŐ SZÜNNAP
2017. 10. 23.

KEDD magyaros burgonyaleves magyaros burgonyaleves borsóleves
2017. 10. 24. sülthús, sajtmártás, rizs grillsajt, rizs, párolt zöldség brassói (szójakockából)

SZERDA zöldségleves zöldségleves paradicsomleves
2017. 10. 25. lencsefőzelék, főtt tojás lencsefőzelék, főtt tojás mentás árpagyöngy borsóval,

aprósütemény aprósütemény zellerrel

CSÜTÖRTÖK gyümölcslé gyümölcslé bableves
2017. 10. 26. rakott krumpli virslivel, tejföllel rakott krumpli vega virslivel, tejföllel sütőtökös penne

PÉNTEK halászlé bableves zellerkrém leves
2017. 10. 27. mákostészta mákostészta cukkini lángos


