Nyúl Község Önkormányzati Konyha és Étterem étlapja
2018. június 04 - 2018. június 08-ig
Hétfő

Kedd

Tízórai

karamellás tej
csirkemell sonka
tönkölybúzás kenyér

gyümölcstea mézzel
kenőmájas
lilahagyma
rozsos zsemle

Ebéd

csirkeragu leves
darás tészta
cseresznye

kölesgaluska leves
paradicsomos húsgombóc
kenyér

Uzsonna

kőrözött
ubroka
korpás zsemle

zalai felvágott
jégsaláta
kornspitz

Szerda

gyümölcstea mézzel
sajtkrém
paradicsom
kenyér
fokhagyma krémleves
gyönggyel
natúr szelet
banán
müzliszelet

Csütörtök

Péntek

forralt tej
fahéjas csiga

kakaó
sárgarépás szezámmagos
vajkrém
kenyér

tojásos leves
pulykapörkölt
főtt burgonya
káposzta saláta

zöldbab leves
sonkás csücsök

tavaszi felvágott
zsemle

boci kockasajt
kifli

2018. június 11 - 2018. június 15-ig
Hétfő

Tízórai

forralt tej
müzli

Ebéd

lencsegulyás
túrós nudli tejföllel
cseresznye

olasz felvágott
Uzsonna jégsaláta
zsemle

Kedd

tea
vaj
csavart kifli
gombaleves
borsos pulykatokány
tarhonya
csemege uborka
puding
briós

Szerda

vaníliás tej
margarin
magvas kornspitz
paradicsom leves
rántott hal
hagymás burgonya
almabefőtt
bajai felvágott
uborka
kenyér

Csütörtök

gyümölcstea mézzel
fokhagymás sajtkrém
rozsos kenyér
lebbencsleves
zöldborsó főzelék
virsli
kenyér
gépsonka
paprika
graham buci

Péntek

forralt tej
sárgabarack lekvár
kenyér
burgonya leves
rakott kelkáposzta
piskóta szelet
sajtos párizsi
újhagyma
korpás zsemle

2018. június 18 - 2018. június 22-ig
Hétfő

Tízórai

tejeskávé
kuglóf

Ebéd

jugoszláv raguleves
mákos metélt
alma

csirkemell sonka
Uzsonna paradicsom
korpás zsemle

Kedd

Szerda

gyümölcstea mézzel
magyaros vajkrém
zöldpaprika
tönkölyös kenyér
reszelt tészta leves
burgonyafőzelék
vagdalt
kenyér

forralt tej
bajai felvágott
jégsaláta
graham buci
zellerkrém leves
párizsi csirkemell
tavaszi rizs
vegyes savanyúság

hagymás tojáskrém
kornspitz

kocka sajt
kifli

Csütörtök

Péntek

gyümölcstea mézzel
rozsos zsemle
zöldfűszeres túrókrém

forralt tej
párizsi
paprika
rozsos kenyér

daragaluska leves
székelykáposzta
kenyér
piskóta szelet

palócleves
túrós batyu

sajtos rúd

gyümölcs joghurt
kornspitz

2018. június 25 - 2018. június 29-ig
Hétfő

Tízórai

forralt tej
petrezselymes
margarin
csavart kifli

Ebéd

zöldségleves
bolognai spagetti
meggy

tavaszi felvágott
Uzsonna paradicsom
tönkölyös kenyér

Kedd

gyümölcstea mézzel
torrero szalámi
zöldpaprika
graham buci
tarhonya leves
fejtettbab főzelék
pulykavagdalt
kenyér
főtt tojás
margarin
piros arany
rozsos zsemle

Szerda

karamellás tej
szezámmagos-sárgarépás
vajkrém
magvas kornspitz
brokkoli krémleves
töltött csirkecomb
petrezselymes burgonya
ubroka saláta
trappista sajt
uborka
kenyér

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

Csütörtök

Péntek

gyümölcstea mézzel
zalai felvágott
paprika
zsemle

forralt tej
kürtös kifli

paradicsom leves
hentes tokány
bulgur köret

frankfurti leves
lekváros derelye

kefír
kifli

csirkemell sonka
paradicsom
korpás zsemle

