
A B A B A B

Hétfő

Zöldborsóleves, 

burgonyafőzelék, 

fasírozott                      

Májgombóc leves, 

zöldborsófőzelék, sült 

virsli

Frankfurti leves, 

bolognai spagetti

Hagymaleves, penne 

pomodoro

Májgombóc leves, 

zöldborsófőzelék, 

pörkölt

Kukoricakrémleves, 

kelkáposzta főzelék, 

fasírt

Kedd
Erdei gyümölcsleves, 

pizzaszelet
Sajtkrémleves, hot-dog

Görög gyümölcsleves, 

hamburger

Zöldség leves, wrap 

csirkével

Őszibarack krémleves, 

milánói spagetti

Sajtkrémleves, 

tejszínes, csirkés 

penne

Szerda
Gulyásleves, vegyes 

palacsinta

Fokhagyma krémleves, 

túrós, tejfölös tészta

Palóc leves, csirkemell 

roston sajtmártással, 

rizs

Paradicsomleves, 

rántott sajt, 

buronyapüré

Burgonyaleves, pizza 

szelet

Borsóleves, rántott 

gomba, karfiol, rizs

Csütörtök
Húsleves, 

csirkepaprikás, galuska

Paradicsomleves, 

zöldborsós tokány, 

fusili

Csontleves, paprikás 

krumpli

Lebbencsleves, rizses 

hús

Húsleves, csirkemell 

vadas mártással, tészta
Gulyásleves, rizskoch

Péntek

Csirkeragu leves, 

rántott csirkemell, 

hasábburgonya 

Burgonyakrémleves, 

rántott halrudacskák, 

kukoricás rizs

Zöldborsóleves, 

lencsefőzelék, sült 

virsli

Minestrone leves, 

paradicsomos 

káposzta, főtt hús

Paradicsomleves, 

csirke gyros, 

hasábburgonya, saláta

Csirke raguleves, 

csirkemell párizsi 

bundában, 

hasábburgonya

A B A B A B

Hétfő

Frankfurti leves, 

spenót főzelék, 

tükörtojás, főtt 

burgonya

Csontleves, zöldbab 

főzelék, pörkölt

Minestrone leves, 

sülthús, meggymártás, 

rizs

Húsleves, 

paradicsomos 

húsgombóc

Frankfurti leves, 

rizskoch

Palóc leves, vegye 

palacsinta

Kedd
Fokhagyma krémleves, 

rakott krumpli

Zöldség leves, paprikás 

krumpli

Sajtkrémleves, 

tarhonyás hús

Gyümölcsleves, 

paparikás krumpli

Paradicsomleves, 

kelkáposzta főzelék, 

pörkölt 

Fokhagyma krémleves, 

zöldborsófőzelék, sült 

virsli

Szerda
Borsóleves, csirkés 

wrap

Gyümölcsleves, 

hamburger

Kukoricakrémleves, 

krumpli főzelék, 

fasírozott

Csirke raguleves, 

lencsefőzelék, virsli

Zöldség leves, csirkés 

wrap
Borsóleves, hamburger

Csütörtök
Paradicsomleves, 

hentes tokány

Csirkeragu leves, 

rakott kel

Hagymaleves, 

pizzaszelet
Krumplileves, hot-dog

Csirkeragu leves, 

halrudacska, kukoricás 

rizzsel

Májgombóc leves, 

rántott sajt, 

buronyapüré

Péntek
Gulyásleves, vegyes 

palacsinta

Palóc leves, 

máglyarakás

Lebbencsleves, 

tejszínes, csirkés 

penne

Májgombóc leves, 

bolognai spagetti

Minestrone leves, 

csirke gyros, 

hasábburgonya, saláta

Hamis gulyásleves, 

csirkemell párizsi 

bundában, 

hasábburgonya

A B A B A B

Hétfő
Burgonya krémleves, 

sajtos, tejfölös spagetti

Zöldség leves, 

paradicsomos,  

tonhalas penne

Húsleves, milánói 

spagetti

Meggy leves, tejszínes, 

csirkés penne

Sajtkrémleves, 

tarhonyás hús

Őszibarack krémleves, 

paparikás krumpli

Kedd
Minestrone leves, 

rakott krumpli

Gyümölcsleves, rizses 

hús

Gulyásleves, vegyes 

palacsinta

Palóc leves, 

máglyarakás

Paradicsomleves, 

kelkáposzta főzelék, 

pörkölt 

Fokhagyma krémleves, 

zöldborsófőzelék, sült 

virsli

Szerda
Borsóleves, töltött 

paprika, főtt burgonya

Májgombóc leves, 

krumpli főzelék

Kukoricakrémleves, 

krumpli főzelék, 

fasírozott

Csirke raguleves, 

lencsefőzelék, virsli

Borsóleves, csirkés 

wrap

Gyümölcsleves, 

hamburger

Csütörtök Csontleves, pizzaszelet
Csirkeragu leves, hot-

dog

Görög gyümölcsleves, 

hamburger

Zöldség leves, wrap 

csirkével

Frankfurti leves, 

rizskoch

Palóc leves, vegye 

palacsinta

Péntek

Kukoricakrémleves, 

rántott csirkemell, 

kukoricás rizs

Fokhagyma krémlev., 

csirkemell 

sajtmártással, rizzsel

Minestrone leves, 

csirke gyros, 

hasábburgonya, saláta

Hamis gulyásleves, 

csirkemell párizsi 

bundában, 

hasábburgonya

Májgombóc leves, 

csirke gyros, 

hasábburgonya, saláta

Csirke raguleves, 

csirkemell párizsi 

bundában, 

hasábburgonya

Június 18-22. Úszótábor Június 25- 29. Úszótábor, Úszó- és Lovastábor Július 2-6. Úszótábor

Július 9-13. Úszótábor Július 16-20. Úszótábor, Kreálom tábor Július 23-27. Úszó- és Lovastábor

Július 30-augusztus 3. Úszótábor Augusztus 6-10. Úszótábor Augusztus 13-17. Úszótábor


