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HÉTFŐ almaleves almaleves paradicsom leves
2017. 11. 06. penne tészta bolognai raguval penne tészta bolognai raguval zöldséges köleskása

KEDD sütőtökleves pirított tökmagokkal sütőtökleves pirított tökmagokkal borsókrém leves, galuska
2017. 11. 07. mediterrán ragu, rizs mediterrán ragu, rizs paradicsomos zöldbab szójafasirt

SZERDA hajdinás zöldségleves hajdinás zöldségleves sütőtökkrém leves magokkal 
2017. 11. 08. zöldborsófőzelék, brokkolis tallér zöldborsófőzelék, brokkolis tallér rakott sárgarépa, citrommártás

CSÜTÖRTÖK karfiolleves karfiolleves lencseleves, tofukocka
2017. 11. 09. rántott szelet, vajas burgonya, savanyú  rántott sajt, vajas burgonya, savanyú indiai füszeres zöldségtál

PÉNTEK Mártonnapi libanyak leves Mártonnapi leves maceszgombóccal tárkonyos zöldségragu leves
2017. 11. 10. maceszgombóccal aranygaluska, vaníliasodó piros vegyes főzelék

aranygaluska, vaníliasodó

HÉTFŐ gyümölcsös lassi gyümölcsös lassi burgonyaleves hajdina gombóccal
2017. 11. 13. milánói makaróni sajttal milánói makaróni sajttal pesztós spagetti

KEDD sajtleves sajtleves tarkabab leves, galuska
2017. 11. 14. rizseshús, savanyúság rizs, zöldségpörkölt, savanyúság túrógombóc zabpehelyben

SZERDA tejfölös burgonyaleves tejfölös burgonyaleves zöldségkrém magokkal
2017. 11. 15. paradicsomos káposzta, sertéssült paradicsomos káposzta, zöldségtallér vöröslencsés muszaka

gyümölcs gyümölcs

CSÜTÖRTÖK török zöldségleves bulgurral török zöldségleves bulgurral gyümölcsleves
2017. 11. 16. harcsapaprikás, tészta gombapaprikás, tészta sáfrányos paela búzahússal

PÉNTEK gulyásleves hamis gulyás zellerkrém leves burgonyafánkkal
2017. 11. 17. tejbedara, kakaó szórás tejbedara, kakaó szórás mézes almapite

HÉTFŐ alföldi raguleves alföldi raguleves vöröslencse leves
2017. 11. 20. pesztós tészta pesztós tészta gobhi alu sabji

gyümölcs gyümölcs (burgonyás sültzöldség tál)

KEDD fokhagymakrém leves fokhagymakrém leves kelbimbós árpaleves
2017. 11. 21. csilisbab pizzabucival csilisbab pizzabucival chilisbab tortillával

SZERDA magyaros burgonyaleves magyaros burgonyaleves zöldségleves
2017. 11. 22. sárgaborsó főzelék, sült kolbász sárgaborsó főzelék, sült vegakolbász párolt zöldségek hajdina ropogóssal

CSÜTÖRTÖK gyümölcslé, 100%-os rostos gyümölcslé, 100%-os rostos bableves
2017. 11. 23. párizsias csirkemell burgonyapüré burgonyapüré, sajtgolyó pizza

saláta saláta

PÉNTEK frankfurti leves frankfurti leves zöldborsó leves
2017. 11. 24. mákosguba vanilliaöntettel mákosguba vanilliaöntettel barátfüle gombával töltve

HÉTFŐ paradicsomleves paradicsomleves zöldségleves
2017. 11. 27. sajtos masni sajtos masni vadasmártás zsemlegombóccal

KEDD meleg gyümölcsleves meleg gyümölcsleves krumplileves
2017. 11. 28. sült csirkecomb, rizs, párolt zöldség grill sajt, rizs, párolt zöldség káposztás pirog

SZERDA borsóleves tönkölygaluska borsóleves tönkölygaluska grízgaluska leves
2017. 11. 29. tökfőzelék pörkölt tökfőzelék tojáspörkölt gombával töltött burgonyacsónak, rizs

CSÜTÖRTÖK zöldségerőlé zöldségerőlé vöröslencseleves
2017. 11. 30. rakott krumpli, kolbász, tejföl rakott krumpli vegakolbász, tejföl zöldséggel töltött tepsiben sült hottok

gyümölcslé gyümölcslé (koreai töltött palacsinta)
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