
              

 

 

 

ÉTLAP 46. hét: november 14 – november 18. 

___________________________________________________ 

HÉTFŐ: karfiolleves, bakonyi tokány, párolt rizsköret  

___________________________________________________ 

KEDD: resztelttésztaleves, tökfőzelék, sertéspörkölt, sütemény             

___________________________________________________ 

SZERDA: zöldborsóleves, szezámmagos rántott hal, 

burgonyapüré, céklasaláta, csemege szeletelt        

___________________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: gulyásleves, házi pogácsa, gyümölcs      

 __________________________________________________ 

PÉNTEK: daragaluska leves, kelkáposzta főzelék, vagdalt          

___________________________________________________ 

  



              

 

 

 

ÉTLAP 47. hét: november 21 – november 25. 

___________________________________________________ 

HÉTFŐ: sertés raguleves, sajtos makaróni (spagetti), gyümölcs   

___________________________________________________ 

KEDD: kertészleves, lencsefőzelék, sült krinolin, teljes kiőrlésű 

kenyér             

___________________________________________________ 

SZERDA: gombaleves, sajtos sült csirkemell, burgonya, 

petrezselymes vitaminsaláta        

___________________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: zellerleves, zöldbabfőzelék, fűszeres sertéscsíkok, 

sütemény      

 __________________________________________________ 

PÉNTEK: brokkoli krémleves zsemlekockával, zöldséges 

pulykaragu, párolt rizsköret          

___________________________________________________ 

 

  



              

 

 

 

ÉTLAP 48. hét: november 28 – december 02. 

___________________________________________________ 

HÉTFŐ: csurgatott tojásleves, székelykáposzta, félbarna kenyér   

___________________________________________________ 

KEDD: köménymagleves, palócpecsenye, párolt rizsköret, 

csemegeuborka             

___________________________________________________ 

SZERDA: zöldségleves, milánói makaróni, trappista sajt         

___________________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: májgaluskaleves, parajfőzelék, főtt tojás, fél adag 

burgonya, sütemény       

 __________________________________________________ 

PÉNTEK: paradicsomleves, párolt rizsköret, párolt zöldségköret, 

szezámmagos rántott hal          

___________________________________________________ 

 

  



              

 

 

 

ÉTLAP 49. hét: december 05 – december 09. 

___________________________________________________ 

HÉTFŐ: karalábé leves, majorannás sertéstokány, bulgur     

___________________________________________________ 

KEDD: daragaluska leves, paradicsomos burgonyafőzelék, teljes 

kiőrlésű kenyér, stefánia vagdalt, mikulás csoki              

___________________________________________________ 

SZERDA: zöldséges gombaleves, sokmagvas rántott hal, 

burgonyapüré, vitamin saláta          

___________________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: húsgaluska leves, burgonyasodralék, gyümölcs        

 __________________________________________________ 

PÉNTEK: rizsleves, sóska, főtt tojás, fél adag sós burgonya, 

sajtos rúd           

___________________________________________________ 

 

  



              

 

 

 

ÉTLAP 50. hét: december 12 – december 16. 

___________________________________________________ 

HÉTFŐ: tojásleves, szigetközi tarhonyás hús, vitamin saláta      

___________________________________________________ 

KEDD: zöldségleves, sárgaborsó főzelék, sertéspörkölt, teljes 

kiőrlésű kenyér, sütemény               

___________________________________________________ 

SZERDA: sütőtök krémleves, tárkonyos sült csirkecomb, hagymás 

törtburgonya, vegyes vágott          

___________________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: csontleves tésztabetéttel, gyümölcsmártás, natúr 

sertésszelet, párolt rizs         

 __________________________________________________ 

PÉNTEK: gulyásleves, túrós tészta, gyümölcs            

___________________________________________________ 

 

  



              

 

 

 

ÉTLAP 51. hét: december 19 – december 23. 

___________________________________________________ 

HÉTFŐ: tarhonyaleves, gyöngybabfőzelék, sült kolbász, teljes 

kiőrlésű kenyér      

___________________________________________________ 

KEDD: haséleves, mákos tészta, gyümölcs                

___________________________________________________ 

SZERDA: reszelt tésztaleves, burgonyafőzelék, sertés 

aprópecsenye, kenyér, sütemény          

___________________________________________________ 

CSÜTÖRTÖK: brokkoli krémleves, szárnyas rizottó, 

káposztasaláta          

 __________________________________________________ 

PÉNTEK: almaleves, lenmagos rántott hal,petrezselymes 

burgonya, csemege uborka             

___________________________________________________ 

 

 


