
2019. MÁJUSI MENÜK

HÚSOS VEGA VEGÁN

CSÜTÖRTÖK zöldborsó leves zöldborsó leves burgonyaleves
2019. 05. 02. rántott csirkemell, petrezselymes burgonya rántott sajt, petrezselymes burgonya vörösbabos hagymás kusz kusz

savanyúság savanyúság
 

PÉNTEK gulyásleves hamis gulyás fehérbab leves
2019. 05. 03. tejberizs, kakaó tejberizs, kakaó almás-diós-mézes szelet

HÉTFŐ brokkolikrémleves,piritott kenyérkocka brokkolikrémleves,piritott kenyérkocka zöldségkrém leves
2019. 05. 06. penne tészta bolognai raguval penne tészta bolognai raguval zöldséges, sajtos puliszka

gyümölcs gyümölcs

KEDD paradicsomleves betűtésztával paradicsomleves betűtésztával zöldségleves 
2019. 05. 07. szárnyastokány rizzsel, saláta rizs, zöldborsópörkölt, saláta sajtos, tepsis penne

SZERDA tejfölös zöldbabfőzelék, sült karajszelet tejfölös zöldbabfőzelék, csicserifasírt zöldbab leves
2019. 05. 08. pogácsa pogácsa zöldséges rakott krumpli

CSÜTÖRTÖK 100%-os rostos gyümölcslé 100%-os rostos gyümölcslé
2019. 05. 09. zöldségleves zöldségleves sárgarépakrém leves

harcsapaprikás, tészta gombapaprikás, tészta mákostészta

PÉNTEK lencseleves lencseleves paradicsomleves
2019. 05. 10. császármorzsa, gyümölcslekvár császármorzsa, gyümölcslekvár brokkoli tallér barna rizzsel, répapüré

HÉTFŐ eperleves eperleves őszi gyümölcsleves
2019. 05. 13. milánói makaróni milánói makaróni chillisbab szójával

KEDD csirkeraguleves zöldségraguleves vöröslencse leves
2019. 05. 14. resztelt máj, főtt burgonya zöldborsós ragu, főtt burgonya vargabéles eperrel

SZERDA minnestrone leves minnestrone leves zellerkrém leves
2019. 05. 15. sárgaborsó főzelék, sült frankfurti virsl sárgaborsó főzelék, szójavirsli gombapörkölt

zabos keksz zabos keksz petrezselymes quinoával

CSÜTÖRTÖK karalábéleves karalábéleves chillis, gyömbéres répakrém leves
2019. 05. 16. pörkölt, tarhonya gombapörkölt, tarhonya édes rakott tészta

kovászos uborka kovászos uborka

PÉNTEK bableves füstölt hússal bableves tárkonyos zöldségragu leves
2019. 05. 17. aranygaluska aranygaluska piros vegyes főzelék

vanilliasodó vanilliasodó

HÉTFŐ gombaleves gombaleves hamis gulyásleves
2019. 05. 20. sajtos, tejfölös tészta sajtos, tejfölös tészta rizses lecsó

gyümölcs gyümölcs

KEDD görög gyümölcsleves görög gyümölcsleves gyümölcsleves
2019. 05. 21. tarhonyás hús tarhonya, zöldségpörkölttel zöldséges muszaka

SZERDA alföldi raguleves alföldi raguleves burgonyakrém leves magokkal
2019. 05. 22. spenótfőzelék, főtt tojás spenótfőzelék, főtt tojás zöldség curry rizzsel

brownie brownie

CSÜTÖRTÖK sajtkrém leves sajtkrém leves babkrém leves
2019. 05. 23. rakott krumpli kolbásszal rakott krumpli vega kolbásszal mustáros grill padlizsán

uborka uborka hagymás burgonya

PÉNTEK frankfurti leves frankfurti leves borsóleves
2019. 05. 24. mákosguba vanilliaöntettel mákosguba vanilliaöntettel brassói szójakockából

HÉTFŐ zellerkrém leves zellerkrém leves olaszos paradicsomleves
2019. 05. 27. krumplistészta krumplistészta zöldséges árpagyöngy

uborka uborka lencsefasirt

KEDD olasz zöldségleves tésztával olasz zöldségleves tésztával tárkonyos zöldségragu leves
2019. 05. 21. székelykáposzta székelykáposzta kapros tökfőzelék

házi tönkölykenyér házi tönkölykenyér sült tofukocka

SZERDA tárkonyos raguleves tárkonyos raguleves gyümölcsleves
2019. 05. 22. tökfőzelék, vagdalt tökfőzelék, brokkolivagdalt zöldséges csicseriborsó rizzsel

házikenyér házikenyér ( indiai egytál étel)

CSÜTÖRTÖK gyümölcsös lassi gyümölcsös lassi karfiolkrém leves magokkal
2019. 05. 23. grill csirkemell grill mozzarella zöldséges rizottó

burgonyapüré burgonyapüré      

PÉNTEK gulyásleves hamis gulyásleves zöldbableves
2019. 05. 24. tejbezabi tejbezabi rizskoch sárgabarackvelővel

gyümölcsöntet gyümölcsöntet


