Nyúl Község Önkormányzati Konyha és Étterem étlapja
2018. április 02 - 2018. április 06-ig
Hétfő

Kedd

Tízórai

-

forralt tej
zalai felvágott
korpás zsemle

Ebéd

-

tárkonyos csirkeragu leves
darás metélt
alma

Uzsonna

-

trappista sajt
uborka
rozs kenyér

Szerda

tea
joghurt
kifli
reszelttészta leves
kelkáposzta főzelék
fasírozott
kenyér
kenőmájas
jégsaláta
tönkölyös kenyér

Csütörtök

tejeskávé
fonott kalács
tojásos leves
sajtos-gombás sertésszelet
párolt rizs
lenmagos vajkrém
kornspitz

Péntek

tea
tavaszi szelet felvágott
rozsos kenyér
zellerkrém leves
marhapörkölt
tarhonya
csemege uborka
puding
kifli

2018. április 09 - 2018. április 13-ig
Hétfő

Tízórai

kakaó
vajas patkó

zöldségleves
csirkehúsos
székelykáposzta
Ebéd
kenyér
tejszelet
magyaros vajkrém
Uzsonna rozsos kenyér
hónapos retek

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

tea
bajai felvágott
paprika
tönkölybúzás kenyér

forralt tej
csavart kifli
vaj

tea
fahéjas csiga

forralt tej
sajtos párizsi
jégsaláta
magos zsemle

paradicsom leves
rakott zöldbab

lebbencsleves
almamártás
sült csirkecomb
párolt rizs

májgombóc leves
lencsefőzelék
sült kolbász
kenyér

babgulyás
aranygaluska
mandarin

kocka sajt
korpás zsemle

lekváros kenyér

paprikás pulykamellsonka
uborka
kornspitz

zöldfűszeres túrókrém
rozsos kenyér

2018. április 16 - 2018. április 21-ig
Hétfő

Tízórai

forralt tej
briós

jugoszláv raguleves
sertéshúsból
mákos metélt
alma
kenőmájas
Uzsonna lilahagyma
magos kenyér
Ebéd

Kedd

tea
fokhagymás sajtkrém
korpás zsemle

Szerda

Csütörtök

Péntek

forralt tej
kuglóf

tea
füstölt-főtt tarja
paprika

karamellás tej
margarinos kifli

olaszos zöldségleves
burgonya főzelék
csirke vagdalt
kenyér

tejfölös karfiol leves
tarhonyás hús
cékla saláta

vegyes gyümölcs leves
rántott sertésszelet
kukoricás rizs

karalábé leves
lecsós csirkemell csíkok
tészta köret

joghurt
kifli

póréhagymás halkrém
kenyér

krémtúró

párizsi krém
graham buci

2018. április 23 - 2018. április 27-ig
Hétfő

Kedd

Tízórai

forralt tej
csirkemell sonka
uborka
magos zsemle

tea
sajtos rúd

Ebéd

palóc leves
szilvásgombóc
alma

Uzsonna

főtt tojás
margarin
piros arany
rozsos kenyér

Szerda

Csütörtök

Péntek

forralt tej
gabonapehely

tea
fokhagymás sajtkrém
graham buci

tejeskávé
zalai felvágott
jégsaláta
tönkölybúzás kenyér

daragaluska leves
száraz bab főzelék
sertéspörkölt
kenyér
túró rudi

borsóleves
sült csirkecomb
petrezselymes burgonya
vegyesvágott savanyúság

csontleves
halpaprikás
tészta köret

gyömbéres pulykaragu
leves
diós patkó
banán

sárgarépás vajkrém
kornspitz

bajai felvágott
retek
magos zsemle

fonott kalács
vaj

kőrözött
zsemle

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

Szombat

tea
magyaros vajkrém
retek
tönkölybúzás kenyér
hamis gulyásleves
finomfőzelék
virsli
müzli szelet
kakaós csiga

