HETI ÉTLAP
Kossuth Általános Iskola
HÉTFŐ

Iskolás étlap
KEDD

ÜNNEP

2017. június 5. - 2017. június 10.

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Tej

Tej

Müzlis-cseresznyés joghurt

Tej

( tej )*

( tej )*

( tej )*

( tej )*

Kakaós gabonapehely

Teljes kiőrlésű zsemle

Kifli

Kenyér

( glutén )*

( glutén, tej )*

( glutén )*

Margarin

Tojáskrém
( tojás, tej, mustár )*

Tízórai

Natúr sertéskaraj

Paradicsom

Uborka

ÜNNEP

Tejszínes meggyleves

Hideg eper és barackleves

Nyári zöldségleves

( glutén, tej )*

( tej, SO2 )*

( glutén )*

( glutén, tej )*

Zöldséges borjútokány

Brokkolifőzelék

Párizsi halfilé

Túrógombóc

( glutén, tej )*

( glutén, tojás, hal, tej )*

( glutén, tojás, tej )*

Csirkevagdalt

Burgonyagraten

( glutén, tojás )*

( tej )*

Párolt rizs

Eperöntet
Teljes kiőrlésű kenyér

Kenyér

Ebéd

Frankfurtileves

( glutén, szója )*

( glutén )*

ÜNNEP

Karottás-ementáli sajtos
pogácsa
( glutén, tojás, tej )*

Uzsonna

Alma

* Zárójelben tüntettük fel az allergén összetevőket

Kenyér

Rozskenyér

Cseresznyés linzer

( glutén )*

( glutén )*

( glutén, tojás, tej )*

Margarin

Margarin

Sajtos párizsi felvágott

Bajai uzsonnahús

( glutén, szója, tej, mustár )*

( szója )*

Zöldpaprika

Jégcsap retek

SZOMBAT

HETI ÉTLAP
Kossuth Általános Iskola
HÉTFŐ

Iskolás étlap
KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
Mézes tea

Tej

Tej

( glutén )*

( tej )*

( tej )*

Gyümölcsjoghurt

Teljes kiőrlésű zsemle

Teljes kiőrlésű stangli

( tej )*

( glutén )*

( glutén )*

Tízórai

Teljes kiőrlésű kifli

Karalábéleves

Körözött

Kenőmájas

( tej )*

( glutén, szója, tej, mustár )*

Retek

Paradicsom

Gyümölcslé

Paradicsomleves

( glutén, tej )*

Lecsós csirkecomb
Párolt rizs

Cukkínifőzelék
( tej, SO2 )*

Sertéspörkölt

2017. június 12. - 2017. június 17.

Kifli
( glutén, tej )*

Sajtkrém
( tej )*

Zöldpaprika

Marhagulyás

( glutén, zeller )*

( zeller )*

Betűtészta

Csurgatott tészta

( glutén )*

( glutén, tojás )*

Zöldborsópörkölt

( glutén )*

Sült burgonya

Meggyes-vaníliás kevert
sütemény

Sajttal töltött rántott
csirkemell

( glutén, tojás )*

( glutén, tojás, tej )*

( glutén, tojás )*

Teljes kiőrlésű kenyér

Ebéd

( glutén, tej )*

Mozzarellás-paradicsomos
pizza
( glutén, tej, zeller, SO2 )*

Cseresznye

Kenyér

Csemege uborka

( glutén )*

( mustár )*

Magvas zsemle

Darált húsos csiga

Tejszelet

( glutén, szója, szezámmag )*

( glutén, tojás, tej )*

( glutén, tojás, mogyoró, tej )*

Fokhagymás felvágott
( glutén, szója, tej, zeller, mustár )*

Uborka

Uzsonna

Galuska

Diós-almás sajtkrém
( tej, dió )*

* Zárójelben tüntettük fel az allergén összetevőket

( glutén, szója )*

Cseresznye

PÉNTEK

SZOMBAT

