
2019. ÁPRILISI MENÜK

HÚSOS VEGA VEGÁN

HÉTFŐ sárgarépakrém leves sárgarépakrém leves zöldségleves
2019. 04. 01. sajtos masni sajtos masni kelkáposztafőzelék 

gyümölcs gyümölcs zöldségfasirt

KEDD paradicsomleves paradicsomleves fehérbab leves
2019. 04. 02. rántott hal, rizi-bizi rántott zöldségek, rizi-bizi répatorta narancs öntettel

tartármártással tartármártással

SZERDA lebbencsleves lebbencsleves burgonyaleves
2019. 04. 03. finomfőzelék, sült frankfurti virsli finomfőzelék, főtt tojás kusz-kusz pirított cukkini

zabos keksz zabos keksz római köményes karotta

CSÜTÖRTÖK erőleves erőleves zöldborsókrém leves
2019. 04. 04. sertéspörkölt, tarhonya, csalamádé gombapörkölt,  tarhonya, csalamádé szicíliai sült padlizsános tészta

PÉNTEK vöröslencse leves vöröslencse leves zöldségleves tésztával
2019. 04. 05. roston sült csirke, burgonypüré rántott sajt, burgonyapüré pesztós spagetti

coleslaw saláta coleslaw saláta

HÉTFŐ francia hagymaleves, kenyérkocka francia hagymaleves, kenyérkocka grízgaluska leves
2019. 04. 08. tésztasaláta pulykamellel tésztasaláta sajttal tökös rakott krumpli

gyümölcs gyümölcs

KEDD zöldbableves zöldbableves lencseleves
2019. 04. 09. lecsós tokány köleskörettel köleses lecsó vargabéles eperrel

brownie brownie

SZERDA alföldi raguleves alföldi raguleves paradicsomleves
2019. 04. 10. burgonyafőzelék, fasirt burgonyafőzelék, vegafasirt brokkoli tallér 

kenyér kenyér répapüré

CSÜTÖRTÖK gyümölcsös lassi gyümölcsös lassi őszi gyümölcsleves
2019. 04. 11. párizsias csirkemell, zöldséges rizs grill padlizsán, zöldséges rizs chillisbab szójával

sajtmártás sajtmártás

PÉNTEK gulyásleves hamis gulyásleves bableves
2019. 04. 12. tejbegríz tejbegríz zöldséges, sajtos puliszka

kakaó,-fahéjszórat kakaó,-fahéjszórat

HÉTFŐ almaleves zellerrel almaleves zellerrel vöröslencse leves
2019. 04. 15. krumplistészta krumplistészta gyümölcsrizs

uborka uborka

KEDD olasz zöldségleves tésztával olasz zöldségleves tésztával zöldségleves
2019. 04. 16. sült csirkecomb, burgonyapüré rántott sajt, burgonyapüré szójakockás brassói

SZERDA borsóleves borsóleves zellerkrém leves
2019. 04. 17. tökfőzelék, pörkölt tökfőzelék, vegyes zöldségek zöldséges muszaka

tönköly kenyér tönköly kenyér

CSÜTÖRTÖK 100 %-os gyümölcslé 100 %-os gyümölcslé zöldségleves
2019. 04. 18. rántott csirkemell rántott gombafejek, brokkoli káposztás tészta

rizs, coleslaw saláta rizs, coleslaw saláta

HÉTFŐ brokkolikrém leves gyönggyel brokkolikrém leves gyönggyel tárkonyos zöldségragu leves
2019. 04. 29. bolognai penne reszelt sajttal bolognai penne reszelt sajttal piros vegyes főzelék

gyümölcs gyümölcs

KEDD tojásleves tojásleves brokkolikrém leves
2019. 04. 30. pásztortarhonya kolbásszal pásztortarhonya árpával rakott krumpli

savanyúság savanyúság


