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KÖNNYŰ 
VEGYES 
ÉTREND 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

Reggeli 

kenyér  
Rama margarin 
Szendvicskrém 

Tej 
Trapista sajt  

 

Kakaó 
Kalács   
kenyér  

Rama margarin 
 

Citromos tea 
kenyér  

Rama margarin 
Sonka  

 

kakaó  
kenyér  

Puffancs  
Rama margarin 

 

Citromos tea 
Párizsi  

Rama margarin 
Sokmagvas rozskenyér  

 

Citromos tea 
kenyér  

Rama margarin 
Sonka 

 

Citromos tea 
kenyér  

Rama margarin 
Tonhal konzerv 

 

Allergének: glutén, Tej, 
zeller 

Allergének: diófélék, 
földimogyoró, glutén, 
szezámmag, szójabab, Tej, 

Allergének: glutén Allergének: diófélék, 
földimogyoró, glutén, 
szójabab, Tej, tojások 

Allergének: glutén Allergének: glutén Allergének: glutén 

energia 480 kcal  szénhidr.36,4g 

fehérje 31,2 g        cukor 0 g 

zsír 27,3 g               

energia 555 kcal  szénhidr.90,4g 

fehérje 21,1 g        cukor 0g 

zsír 10,9 g              

energia 237 kcal szénhidr.38,3 g 

fehérje 9,5 g       cukor 0 g 

zsír 4,4 g             

energia 498 kcal  szénhidr. 79,2g 

fehérje19,2 g        cukor 0 g 

zsír 10,4 g               

energia 285 kcal  szénhidr.41,1g 

fehérje 7,9 g         cukor 0g 

zsír 9 g               

energia 253 kcal szénhidr.38,4 g 

fehérje 11,7 g       cukor 0g 

zsír 5,1 g             

energia 299 kcal  szénhidr. 38,3g 

fehérje 17,3 g cukor 0g 

zsír 7,9 g  

 

Ebéd 

Reszelt tésztaleves  
Kelkáposzta főzelék  

Sertéspörkölt  
 

almalé  
Tejszines z borsós 

masni tészta  
 

Párizsi szelet  
Petrezselymes 

burgonya 
Kovászos uborka         

Gofri 
 

Karfiolleves 
Párolt rizs 
Sült csirke 

Kovászos uborka         
 

Sertésragu leves 
belga csokis párna 

 

Tavaszi leves  
Parajfôzelék 

Főtt burgonya 
Főtt tojás 
Tejszelet 

 

Daragaluska leves  
Rizi-bizi   

Sonkás sajtos 
pulykamell  

Allergének: glutén, zeller Allergének: glutén, 
szójabab, Tej, tojások, zeller 

Allergének: diófélék, 
földimogyoró, glutén, 
szezámmag, Tej, tojások 

Allergének: glutén, zeller Allergének: diófélék, 
földimogyoró, glutén, 
szezámmag, szójabab, Tej, 

Allergének: glutén, Tej, 
tojások, zeller 

Allergének: glutén, 
szójabab, Tej, tojások, zeller 

energia 1085 kcal  szénhidr.53 g 

fehérje 39,7 g       cukor 0 g 

zsír 74,8 g              

energia 877 kcal   szénhidr. 99,1g 

fehérje 42,2 g        cukor 0g 

zsír 32,2 g               

energia 1362  kcal  szénhidr. 86,8g 

fehérje 33,3 g         cukor 0 g 

zsír 91,4 g               

energia 824 kcal  szénhidr.121,8 g 

fehérje 19,2 g        cukor  0g 

zsír 23,3 g               

energia 351 kcal   szénhidr.14,6g 

fehérje 13,7 g        cukor 0g 

zsír 22,1 g               

energia 914 kcal   szénhidr. 83g 

fehérje 30,2 g        cukor 0g 

zsír 47,7 g               

energia 1007 kcal   szénhidr. 81,8g 

fehérje 54,4 g        cukor: 0g 

zsír 47,8 g               

Vacsora 

HAMÉ vagdalt 
Kenyér     

 

Korpás kifli 
Rama margarin 

Téliszalámi  
 

Kenyér     
Trapista sajt  
Zöldpaprika   

 

 kenőmájas kv 0,06 
Korpás kifli 

 

Sokmagvas rozskenyér 
Szendvicskrém 

Trapista sajt  
 

Csemege szalámi   
Kenyér     

Rama margarin 
 

Kenőmájas   
Kenyér     

 

Allergének: glutén, 
szójabab, Tej 

Allergének: glutén, 
szójabab, Tej 

Allergének: glutén, Tej Allergének: glutén, 
szójabab, Tej, zeller 

Allergének: glutén, Tej, 
zeller 

Allergének: glutén, 
szójabab, Tej 

Allergének: glutén, 
szójabab, Tej, zeller 

energia 323 kcal  szénhidr.48,6 g 

fehérje14,5  g        cukor 0 g 

zsír 7 g               

energia 316 kcal   szénhidr.25,7g 

fehérje 12 g        cukor0 g 

zsír 17,4 g               

energia 406 kcal   szénhidr.49,7g 

fehérje21,4  g        cukor0 g 

zsír 12,4 g               

energia 327 kcal   szénhidr. 25,8g 

fehérje14  g        cukor 0 g 

zsír 17,7 g               

energia 471 kcal   szénhidr.55,5g 

fehérje27,6  g         cukor 0g 

zsír 19,6 g                

energia 376 kcal   szénhidr.48g 

fehérje14,8  g        cukor 0g 

zsír 12,7 g               

energia 440 kcal   szénhidr. 48,1g 

fehérje19,3  g        cukor 0g 

zsír 17,6 g               

 
Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! 


