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ÉTLAP 07. hét: február 13 – február 17. 

_____________________________________________ 

HÉTFŐ: tojásleves, bácskai rizses hús, savanyúság  

_____________________________________________ 

KEDD: ABC tésztaleves, sárgaborsó főzelék, dinó, 

sütemény, teljes kiőrlésű kenyér   

_____________________________________________ 

SZERDA: hamis gulyásleves, vadas szárnyas tokány, 

tészta köret   

_____________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: árpagyöngyleves, gyümölcsmártás, 

natúr sertésszelet, párolt rizs   

_____________________________________________ 

PÉNTEK: májgaluskaleves, burgonyasodralék, 

gyümölcs 

_____________________________________________ 

 

Jó étvágyat kívánunk! 

 

 

 

 

 



2 
 

ÉTLAP 08. hét: február 20 – február 24. 

_____________________________________________ 

HÉTFŐ: köménymagleves, gyöngybabfőzelék, 

sertéspörkölt, teljes kiőrlésű kenyér  

_____________________________________________ 

KEDD: fahéjas almaleves, sokmagvas rántotthal, 

petrezselymes burgonya, savanyúság   

_____________________________________________ 

SZERDA: brokkoli krémleves, szárnyas rizottó, 

savanyúság     

_____________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: tárkonyos raguleves, mákos bukta, 

gyümölcs   

_____________________________________________ 

PÉNTEK: vajgaluska leves, burgonyafőzelék, vagdalt, 

teljes kiőrlésű kenyér, tejszelet   

_____________________________________________ 

 

Jó étvágyat kívánunk! 
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ÉTLAP 09. hét: február 27 – március 03. 

_____________________________________________ 

HÉTFŐ: karfiolleves, bolognai spagetti  

_____________________________________________ 

KEDD: magyaros burgonyafőzelék, zöldbabfőzelék, 

halvagdalt, kenyér, sütemény    

_____________________________________________ 

SZERDA: szilvaleves, szezámmagos rántott szelet, fél 

adag burgonya, fél adag párolt zöldség      

_____________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: mészáros leves, tejberizs, gyümölcs    

_____________________________________________ 

PÉNTEK: zabgaluska leves, paradicsommártás, 

húsgombóc, 2/3 adag burgonya    

_____________________________________________ 

 

Jó étvágyat kívánunk! 
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ÉTLAP 10. hét: február 27 – március 03. 

_____________________________________________ 

HÉTFŐ: csurgatott tojásleves, vadas sertéstokány, 

bulgur   

_____________________________________________ 

KEDD: zöldséges tarhonyaleves, chilis bab, teljes 

kiőrlésű kenyér, sütemény 

_____________________________________________ 

SZERDA: karalábéleves, sertésragu Budapest módra, 

petrezselymes burgonya      

_____________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: zöldségleves, gyümölcsmártás, natúr 

szárnyas szelet, fél adag párolt rizs    

_____________________________________________ 

PÉNTEK: tárkonyos csontleves, milánói makaróni, 

gyümölcs  

_____________________________________________ 

 

Jó étvágyat kívánunk! 
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ÉTLAP 11. hét: március 13 – március 17. 

_____________________________________________ 

HÉTFŐ: zöldséges árpagyöngyleves, bácskai rizses hús, 

teljes kiőrlésű kenyér, túró rudi     

_____________________________________________ 

KEDD: zöldbableves, sokmagvas rántott hal, 

burgonyapüré, savanyúság   

_____________________________________________ 

SZERDA: őszibarack krémleves, mexikói sertésragu, 

párolt rizs  

_____________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: zöldséges sajtgombócleves, kelkáposzta 

főzelék, sertés aprópecsenye, kenyér    

_____________________________________________ 

PÉNTEK: Jókai bableves, pogácsa, gyümölcs  

_____________________________________________ 

 

Jó étvágyat kívánunk! 
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ÉTLAP 12. hét: március 20 – március 24. 

_____________________________________________ 

HÉTFŐ: rizsleves, zöldséges húsos tészta, gyümölcs  

_____________________________________________ 

KEDD: kertészleves, lencsefőzelék, dinó figurák, teljes 

kiőrlésű kenyér 

_____________________________________________ 

SZERDA: gombaleves, tárkonyos töltött csirkecomb, 

petrezselymes burgonya, savanyúság   

_____________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: zellerleves, rántott karfiol, bulgur, 

savanyúság  

_____________________________________________ 

PÉNTEK: köménymagleves, gyümölcsös pulykaragu, 

rizs 

_____________________________________________ 

 

Jó étvágyat kívánunk! 
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ÉTLAP 13. hét: március 27 – március 31. 

_____________________________________________ 

HÉTFŐ: daragaluska leves, fejtett babfőzelék, virsli, 

teljes kiőrlésű kenyér     

_____________________________________________ 

KEDD: szilvaleves, sajtos sült hal, fél adag párolt rizs, 

fél adag párolt zöldség  

_____________________________________________ 

SZERDA: paradicsomleves, szárnyas rizottó, 

savanyúság  

_____________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: bográcsgulyás leves, ízes bukta, 

gyümölcs 

_____________________________________________ 

PÉNTEK: brokkoli krémleves, serpenyős burgonya, 

savanyúság, sütemény   

_____________________________________________ 

 

Jó étvágyat kívánunk! 

 


