Nyúl Község Önkormányzati Konyha és Étterem étlapja

2018. december 03 - 2018. december 07-ig
Hétfő

Kedd

Tízórai

kakaó
tavaszi sertésszelet
korpás zsemle

tea mézzel
kenőmájas
uborka
kifli

Ebéd

palóc leves
gránátos kocka
vegyes savanyúság
ivólé

Uzsonna

pudingos párna

Szerda

Csütörtök

Péntek

forralt tej
müzli

tea mézzel
lenmagos-retkes vajkrém
sajtos kifli

forralt tej
zalai felvágott
paradicsom
kenyér

jugoszláv raguleves
csirkéből
spenót
főtt tojás
kenyér

sütőtök krémleves pirított
tökmaggal
párizsi sertésszelet
rizses borsó
alma befőtt

köménymagos leves
kenyérkockával
tejfölös gombás csirkemell
csíkok
tészta köret
mikulás

gulyás leves
diós patkó
banán

trappista sajt
jégsaláta
mediterán kenyér

soproni felvágott
jégretek
graham buci

burgonyás pogácsa
alma

joghurt
kifli

2018. december 10 - 2018. december 15-ig
Hétfő

Kedd

Tízórai

tejeskávé
fonott kalács

tea mézzel
szamóca lekvár
kenyér

Ebéd

daragaluska leves
rakott karfiol
bulgurral
túrórudi

reszelt tésztaleves
pulyka fasírozott
kel főzelék
kenyér

Uzsonna

fokhagymás sajtkrém
kornspitz

kőrözött
paprika
sötét rozsos zsemle

Szerda

forralt tej
párizsi
paradicsom
tönkölybúzás kenyér
vegyes gyümölcsleves
marhapörkölt
tarhonya
káposzta saláta

Csütörtök

vaníliás tej
petrezselymes margarin
korpás zsemle

májgombóc leves
darás tészta
narancs

paradicsom leves
görögös csirkecomb
hagymás burgonyaköret
szilva befőtt
kenőmájasos
szendvicskrém
zöldhagyma
kenyér

torrero szalámi
zöldhagyma
félbarna kenyér

puding
csavart kifli

Péntek

tea mézzel
medve sajt
kifli

2018. december 17 - 2018. december 21-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tízórai

karamellás tej
kuglóf

tea mézzel
póréhagymás halkrém
kenyér

forralt tej
sajtos rúd

tea mézzel
magyaros vajkrém
uborka
rozsos tökmagos kenyér

Ebéd

tavaszi zöldségleves
bolognai spagetti
alma

zabgaluska leves
fejtett babfőzelék
pulyka pörkölt
kenyér

zeller krémleves
rántott hal
burgonya köret
édes-savanyú mártás
csokoládé

húsleves főtt sertéscombból karalábé leves
almamártás
töltött káposzta
rizs köret
kenyér

jogurt
kifli

gépsonka
paradicsom
tönkölybúzás kenyér

margarin
főtt tojás
piros arany
kenyér

bajai felvágott
Uzsonna jégretek
korpás zsemle

kakaó
vaj
zöldpaprika
zsemle

müzli szelet
banán

2018. december 24 - 2018. december 28-ig
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

-

-

-

-

-

Az ételek tápanyagértéke a konyhán megtekinthető!
Az étlap változtatás jogát fenntartjuk!

Szombat

tea mézzel
pizzás rúd
lebbencs leves
zöldborsó főzelék
virsli
kenyér
kakaós tej
briós

