Nyúl Község Önkormányzati Konyha és Étterem étlapja

2018. december 31 - 2019. január 04-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Tízórai

-

-

tejes kávé
kuglóf

Ebéd

-

-

zöldborsó leves
túrós tészta
mandarin

Uzsonna

-

-

tavaszi szelet felvágott
graham buci

Hétfő

Kedd

Csütörtök

tea mézzel
csirkemell sonka
jégsaláta
tönkölybúzás kenyér
daragaluska leves
fejtett bab főzelék
majorannás sertéstokány
kenyér
tej
vajas kifli

Péntek

forralt tej
müzli
sárgaborsó leves
rakott brokkoli
pulykahússal bulgurral
alma
körözött
zöldpaprika
császár zsemle

2019. január 07 - 2019. január 11-ig
Szerda

Csütörtök

Tízórai

kakaó
vaj
korpás zsemle

tea mézzel
hagymás tojáskrém
rozsos tökmagos kenyér

forralt tej
kakaós csiga

Ebéd

karfiol leves
milánói makaróni
kivi

reszelt tészta leves
paradicsomos húsgombóc
kenyér
piskóta szelet

zeller krémleves
halfilé orly módra
petrezselymes burgonya
lilakáposzta saláta

tea mézzel
kenőmájas
lilahagyma
korpás zsemle
tavaszi zöldségleves
sült kolbász
lencse főzelék
kenyér

trappista sajt
jégretek
zsemle

párizsis szendvicskrém
tönkölybúzás kenyér

joghurt
kifli

kópé szelet
Uzsonna uborka
kenyér

Péntek

forralt tej
lenmagos-retkes vajkrém
kenyér
gyömbéres pulykaleves
sajtos pogácsa
banán
gépsonka
paradicsom
szezámmagos rozsos
zsemle

2019. január 14 - 2019. január 18-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tízórai

kakaó
margarin
csavart kifli

tea mézzel
mackó sajt
kifli

forralt tej
kürtös kifli

tea mézzel
sajtos párizsi
jégretek
szezámmagos rozsos
zsemle

Ebéd

palóc leves
káposztás kocka
alma

tarhonya leves
pulyka pörkölt
tök főzelék
kenyér

tojásos leves
gombás sajtos csirkemell
rizs köret
mustáros kínaikel saláta

zabgaluska leves
pulyka vagdalt
zöldbab főzelék
kenyér

paradicsom leves
sajtos rakott csirkemellfilé
házi vegyes saláta
ivólé

Uzsonna

zalai felvágott
jégretek
rozsos tökmagos
kenyér

hagymás tojáskrém
kenyér

tejszínes krémsajt
paprika
graham buci

müzli szelet
mandarin

bajai felvágott
uborka
tönkölybúzás kenyér

karamellás tej
fonott kalács

2019. január 21 - 2019. január 25-ig
Hétfő

Kedd

Tízórai

vaníliás tej
vajas kifli

tea mézzel
zalai felvágott
jégsaláta
félbarna kenyér

Ebéd

jugoszláv raguleves
gránátos kocka
csemege uborka

karalábé leves
vadas marhasült
burgonyás gombóc

zöldfűszeres túrókrém
Uzsonna rozsos tökmagos
sajtos rúd
kenyér

Szerda

Csütörtök

tea mézzel
sárgabarack lekvár
kenyér

tejeskávé
briós
fahéjas szilvaleves
csirke pörkölt
galuska
cékla saláta
snidlinges vajkrém
tönkölybúzás kenyér

Péntek

forralt tej
vaj
sajtos kifli

olaszos zöldségleves
frankfurti leves
rakott káposzta pulykahússal
ízes bukta
bulgurral
alma
csokis keksz
pulyka sonka
kenőmájas
zöldpaprika
jégretek
szezámmagos rozsos
császár zsemle
zsemle

2019. január 28 - 2019. február 1-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Tízórai

kakaó
kuglóf

tea mézzel
joghurt
kifli

forralt tej
müzli

Ebéd

zöldbab leves
sonkás tészta
mandarin

csontleves marhából
burgonya főzelék
sertés fasírozott
kenyér

fokhagyma krémleves
göngyölt szelet
kukoricás rizs
csemege uborka

Uzsonna

tejszínkrémsajt
retek
rozsos tökmagos
kenyér

bajai felvágott
zöldpaprika
kornspitz

lenmagos-retkes vajkrém
korpás zsemle

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

Csütörtök

tea mézzel
zalai felvágott
jégsaláta
szezámmagos rozsos
zsemle
karfiol leves
zöldséges csirkemáj
petrezselymes burgonya
csemege uborka
trappista sajt
uborka
tönkölybúzás kenyér

Péntek

forralt tej
fahéjas csiga

paradicsom leves
tavaszi rizses hús
alma befőtt
főtt tojás
piros arany
margarin
graham buci

