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HÚSOS VEGA VEGÁN

HÉTFŐ almaleves almaleves karalábéleves
2018. 11. 05. spagetti tészta bolognai raguval spagetti tészta bolognai raguval rakott cukkini

KEDD sütőtökleves pritott tökmagokkal sütőtökleves pritott tökmagokkal zöldbableves
2018. 11. 06. mediterrán csirkemell, rizs mediterrán ragu, rizs rizskoch sárgabarackvelővel

SZERDA burgonyaleves füstölt szalonnával burgonyaleves ázsiai csípős üvegtészta leves
2018. 11. 07. zöldborsófőzelék, brokkolis tallér zöldborsófőzelék, brokkolis tallér fűszeres sült zöldségek

tönköly kenyér tönköly kenyér

CSÜTÖRTÖK gyümölcslé 100 %-os gyümölcslé 100 %-os tárkonyos zöldségragu leves
2018. 11. 08. rántott szelet, vajas burgonya  rántott sajt, vajas burgonya káposztás tekercs

coleslaw saláta coleslaw saláta

PÉNTEK Mártonnapi libanyak leves maceszgombóccal Mártonnapi leves maceszgombóccal kókusztejes, gyömbéres
2018. 11. 09. aranygaluska aranygaluska sárgarépakrém leves

vanilliasodó vanilliasodó pikáns indiai csicsriborsós brokkoli

HÉTFŐ gyümölcsös lassi gyümölcsös lassi tejszínes gombaleves
2018. 11. 12. milánói makaróni sajttal milánói makaróni sajttal krumplifőzelék, répafasírt

KEDD fokhagymakrém leves fokhagymakrém leves zöldségleves
2018. 11. 13. rizseshús rizs, zöldségpörkölt kenyérlángos

savanyúság savanyúság

SZERDA zöldborsóleves zöldborsóleves görög citromos rizsleves
2018. 11. 14. paradicsomos káposzta, fokhagymás sertéssült paradicsomos káposzta, zöldségtallér Briem(görög sült zöldségek)

tönköly kenyér tönköly kenyér

CSÜTÖRTÖK török zöldségleves bulgurral török zöldségleves bulgurral hamis gulyásleves
2018. 11. 15. harcsapaprikás gombapaprikás hamis túrógombóc

tészta tészta eperöntettel

PÉNTEK gulyásleves hamis gulyás bableves
2018. 11. 16. tejbedara, tejbedara, tökfasirt karfiolpürével

kakaószórás kakaószórás citromos kapormártással

HÉTFŐ alföldi raguleves alföldi raguleves petrezselymes cukkini krémleves
2018. 11. 19. pesztós tészta pesztós tészta zöldségfasirt, majonézes rizs

gyümölcs gyümölcs saláta

KEDD sajtleves sajtleves citromos, gyömbéres sárgarépakrémleves
2018. 11. 20. csilisbab pizzabucival csilisbab pizzabucival almáspite

SZERDA magyaros burgonyaleves magyaros burgonyaleves burgonyás savanyúleves
2018. 11. 21. sárgaborsó főzelék, sült kolbász sárgaborsó főzelék, sült vegakolbász erdélyi padlizsán rakottas

     
CSÜTÖRTÖK gyümölcslé, 100%-os rostos gyümölcslé, 100%-os rostos házi daragaluska leves
2018. 11. 22. párizsias csirkemell burgonyapürével  burgonyapüré babos batyu

saláta sajtgolyó, saláta

PÉNTEK frankfurti leves frankfurti leves spenót krémleves
2018. 11. 23. mákosguba vanilliaöntettel mákosguba vanilliaöntettel zöldborsópesztós penne friss bazsalikommal

HÉTFŐ paradicsomleves paradicsomleves pikáns édesburgonyaleves korianderrel
2018. 11. 26. sajtos masni sajtos masni kelkáposztafőzelék, zöldségfasírt

KEDD meleg gyümölcsleves meleg gyümölcsleves zöldbableves
2018. 11. 27. sült csirkecomb petrezselymes burgonya rántott sajt petrezselymes burgonya tepsis sült zöldségek mártással

SZERDA borsóleves tönkölygaluska borsóleves tönkölygaluska korianderes mexikói kukoricaleves
2018. 11. 28. tökfőzelék pörkölt tökfőzelék tojáspörkölt marokkói zöldségragu édesburgonyával,

pogácsa pogácsa csicseriborsóval

CSÜTÖRTÖK gyümölcslé gyümölcslé zöldségkrém leves magvakkal
2018. 11. 29. rakott krumpli kolbásszal, tejföl rakott krumpli vegakolbásszal, tejföl gyümölcsrizs

PÉNTEK bableves bableves zellerkrémmleves pirított dióval
2018. 11. 30. túrós csusza túrós csusza rántott karfiol majonézes 

kukoricasalátával
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