
2018. MÁJUSI MENÜK
HÚSOS VEGA VEGÁN

SZERDA krumplileves krumplileves zöldségleves
2018. 02. 05. zöldborsófőzelék, csirkefalatok zöldborsófőzelék,zabfasírt sütőtökös rétes

házi kenyér házi kenyér

CSÜTÖRTÖK eperleves eperleves burgonyaleves
2018. 05. 03. rántott csirkemell, petrezselymes burgonya rántott sajt, petrezselymes burgonya kusz-kusz pirított cukkini

savanyúság savanyúság római köményes karotta
 

PÉNTEK gulyásleves hamis gulyás fehérbab leves
2018. 05. 04. tejberizs, gyümölcsöntet tejberizs, gyümölcsöntet kenyérlángos

HÉTFŐ brokkolikrémleves, piritott kenyérkocka brokkolikrémleves, piritott kenyérkocka zöldborsókrém leves
2018. 05. 07. penne tészta bolognai raguval penne tészta bolognai raguval zöldséges, sajtos puliszka

gyümölcs gyümölcs

KEDD paradicsomleves betűtésztával paradicsomleves betűtésztával zöldségleves tésztával
2018. 05. 08. szárnyastokány rizzsel és salátával rizs, zöldborsópörkölt, saláta pesztós spagetti

SZERDA tejfölös zöldbabfőzelék, sült karajszelet tejfölös zöldbabfőzelék, csicserifasírt grízgaluska leves
2018. 05. 09. pogácsa pogácsa tökös rakott krumpli

100%-os rostos gyümölcslé 100%-os rostos gyümölcslé

CSÜTÖRTÖK zöldségleves zöldségleves lencseleves
2018. 05. 10. harcsapaprikás, tészta zöldségpaprikás, tészta cukkini lángos

PÉNTEK lencseleves lencseleves paradicsomleves
2018. 05. 11. aranygaluska, vaniliasodó aranygaluska, vaniliasodó brokkoli tallér, répapüré

HÉTFŐ karalábéleves petrezselymes galuskával karalábéleves petrezselymes galuskával őszi gyümölcsleves
2018. 05. 14. milánói makaróni milánói makaróni chillisbab szójával

gyümölcs gyümölcs

KEDD csirkeraguleves zöldségraguleves vöröslencse leves
2018. 05. 15. resztelt máj, főtt burgonya zöldborsós ragu, főtt burgonya meggyes pite

SZERDA lebbencsleves lebbencsleves zellerkrém leves
2018. 05. 16. sárgaborsó főzelék, sült frankfurti virsli sárgaborsó főzelék, szójavirsli kenyérlángos

zabos keksz zabos keksz

CSÜTÖRTÖK gyümölcsös lassi gyümölcsös lassi zöldségleves
2018. 05. 17. pörkölt, tarhonya, kovászos uborka gombapörkölt, tarhonya, kovászos uborka káposztás pirog

PÉNTEK bableves füstölt hússal bableves piros vegyes főzelék
2018. 05. 18. császármorzsa, gyümölcslekvár császármorzsa, gyümölcslekvár

KEDD görög gyümölcsleves görög gyümölcsleves gyümölcsleves
2018. 05. 22. sajtos masni sajtos masni zöldséges muszaka

SZERDA alföldi raguleves alföldi raguleves burgonyaleves hajdina gombóccal
2018. 05. 23. spenótfőzelék, főtt tojás spenótfőzelék, főtt tojás almás tönkölylepény

brownie brownie

CSÜTÖRTÖK brokkolikrém leves brokkolikrém leves bableves
2018. 05. 24. rakott krumpli kolbásszal és uborkával rakott krumpli vega kolbásszal és uborkával pesztós tészta

PÉNTEK frankfurti leves frankfurti leves borsóleves
2018. 05. 25. mákosguba vanilliaöntettel mákosguba vanilliaöntettel brassói szójakockából

HÉTFŐ zellerkrém leves zellerkrém leves paradicsomleves
2018. 05. 28. krumplistészta, uborka krumplistészta, uborka zöldséges árpagyöngy

KEDD olasz zöldségleves tésztával olasz zöldségleves tésztával tárkonyos zöldségragu leves
2018. 05. 29. székelykáposzta, házi tönkölykenyér székelykáposzta, házi tönkölykenyér grill zöldségek zellerpürével

SZERDA magyaros burgonyaleves magyaros burgonyaleves gyümölcsleves
2018. 05. 30. tökfőzelék, vagdalt, házikenyér tökfőzelék, brokkolivagdalt, házikenyér zöldséges csicseriborsó

CSÜTÖRTÖK gyümölcsös lassi gyümölcsös lassi karfiolkrém leves magokkal
2018. 05. 31. grill csirkemell, burgonyapüré grill mozzarella, burgonyapüré zöldséges rizottó


