
osztálya

   "A" kérem                                     
X   "B" kérem                                  

X

Szilvás gombóc, fahéj szórás Darás metélt, barackíz

Csirkepörkölt, zöldbabfőzelék Lecsós sertésragu, bulgur

Tejszínes halragu, párolt rizs, 

gyümölcs

Sajtropogós, zöldborsófőzelék, 

gyümölcs

Sertésvagdalt, paradicsomos 

káposzta

Főtt hús, gyümölcsmártás, főtt 

burgonya

Bolognai makaróni Tavaszi rizses csirke

Bukta, gyümölcs Tejberizs kakaószórással, gyümölcs

Sült csirkecombfilé, zöldséges 

kuszkusz

Szezámmagos vagdalt, paradicsomos 

burgonya

Savanyú vetrece sertéshúsból, 

tésztaköret
Csőbensült zöldséges hal, p.rizs

Sült virsli, tökfőzelék Csirkepaprikás, tésztaköret

Pirított csirkemáj, főtt burgonya, 

csemege uborka

Rántott csirkemell, petr.burgonya, 

csemege uborka

02.nov hétfő

Frankfurti leves

09.nov hétfő

Lencsegulyás

05.nov csütörtök

Erőleves zöldséggel

06.nov péntek

Gombakrémleves csurgatott tésztával

kedd

2020. november hó

A leadott  menü rendelés hó közben nem módosítható !!!                                 
(utolsó lemondási nap, az étkezési napot megelőző munkanap reggel 8.00 óráig lehetséges)

Dátum
Menü                                                                                                                                                       

Étkező
neve

 

megrendelést leadó                                                     

Daragaluska leves

04.nov szerda

Tojásleves

03.nov

13.nov

Csontleves tésztával

péntek

Tejfölös zöldbableves

Magyaros zellerleves

Rántott leves zsemlekockával

10.nov kedd

11.nov szerda

12.nov csütörtök

*Változtatás jogát a Junior Kft. fenntartja



   "A" kérem                                     
X   "B" kérem                                  

X

02.nov hétfő

Frankfurti leves

A leadott  menü rendelés hó közben nem módosítható !!!                                 
(utolsó lemondási nap, az étkezési napot megelőző munkanap reggel 8.00 óráig lehetséges)

Dátum
Menü                                                                                                                                                       

Tejben dara fahéj szórással, 

gyümölcs
Dejós metélt, gyümölcs

Sertéspörkölt, fejtettbab főzelék Sült csirkemell, burgonyafőzelék

Parajos, tonhalas penne, reszelt sajt Csikós sertéstokány, bulgur

Csirkenuggets, finomfőzelék Rakott zöldbab

Sajtos csirkemell, párolt rizs Tavaszi rizseshús, cékla saláta

Mákos metélt, gyümölcs Burgonyás tészta, gyümölcs

Sertéshúsgombóc, 

paradicsommártás, főtt burgonya
Füstölt főtt tarja, szárazbabfőzelék

Temesvári csirkeragu, bulgur Karfiolos csirkeragu, párolt rizs

Sertésvagdalt, sárgaborsó főzelék Vagdalt, tökfőzelék

Rántott szelet, párolt rizs, csemege 

uborka

Sült csirkecomb, petr.burgonya, 

csemege uborka

Csiki tokány, főtt burgonya Székelykáposzta

"A" menü összesen: "B" menü összesen:

Tárkonyos raguleves

27.nov péntek

Brokkolikrémleves csurgatott tésztával

csütörtök

Zöldséges tarhonyaleves

Vajsagaluska leves

25.nov szerda

Magyaros fokhagymaleves zsemlekockával

24.nov kedd

26.nov

23.nov hétfő

17.nov kedd

Reszelttésztaleves

18.nov szerda

Magyaros karalábéleves

16.nov hétfő

Húsgaluskaleves

19.nov csütörtök

Lebbencsleves

20.nov péntek

Gyümölcsleves

napok száma

November hónapban étkezési napok száma összesen:  21  nap

napok száma

30.nov hétfő

Paradicsomleves

*Változtatás jogát a Junior Kft. fenntartja


