
Óvoda: Tízórai Előétel A B C D Gluténmentes Tej- és tojásmentes Sertéshús-mentes Desszert/Sajt

Helyben sütött 

pogácsa, tea, 

gyümölcs

Mini mozzarella 

paradicsommal, 

salátaágyon 

Bazsalikomos 

csirkemell 

ceruzababbal, 

bulgur

Barackos 

pulykamell, bulgur

Marinált, grillezett 

csirkecombfilé 

salátaágyon

Lecsó bulgurral

Bazsalikomos 

csirkemell 

ceruzababbal, 

quinoa

Bazsalikomos 

csirkemell 

ceruzababbal, 

bulgur

Bazsalikomos 

csirkemell 

ceruzababbal, 

bulgur

Gyümölcspüré 

/Pannónia

369 kcal 210 kcal 731 kcal 913 kcal 418 kcal 326 kcal 731 kcal 731 kcal 731 kcal 65/92 kcal

Vajas lekváros 

kenyér, tej, 

gyümölcs

Frankfurti leves 

pulykavirslivel

Halfilé fűszeres, 

kukoricás 

bundában,  

sárgarépás 

burgonyapüré

Sertés sült párolt 

lilakáposzta, tört 

burgonya

Sült kacsacomb, 

vegyes saláta  

Grill sajt sárgarépás 

burgonyapürével 

Halfilé fűszeres, 

kukoricás 

bundában,  

sárgarépás 

burgonyapüré

Halfilé fűszeres, 

kukoricás 

bundában,  

sárgarépás 

tejmentes 

burgonyapüré

Halfilé fűszeres, 

kukoricás 

bundában,  

sárgarépás 

burgonyapüré

Mangó Lassi, 

gyümölcs     

394 kcal 450 kcal 1015 kcal 1007 kcal 351 kcal 765 kcal 1015 kcal 1015 kcal 1015 kcal 135/65 kcal

Tejbedara, kakaó 

szórattal, tea, 

gyümölcs

Coleslaw saláta
Háromsajtos 

lasagne

Csípős csirke strips 

sült burgonyával

Sertésszelet roston, 

trikolor zöldségekkel

Vega sajtos gyros sült 

burgonyával

Sertésszelet 

roston, trikolor 

zöldségekkel

Sertésszelet roston, 

trikolor 

zöldségekkel

Háromsajtos 

lasagne
Gyümölcs          

303 kcal 328 kcal 887 kcal 1097 kcal 411 kcal 1162 kcal 1193 kcal 1193 kcal 887 kcal 65 kcal

Szalámis, vajas 

kenyér, zöldség, 

tea 

Uborka, 

paradicsom, főtt 

tojás 

Vadas pulykaragu 

spagettivel

Gödöllői sertésszelet 

bio rizzsel

Csirkemell, kapros 

paprikaragu, saláta

Tejszínes spárga 

pennével, reszelt 

sajttal

Vadas pulykaragu 

gluténmentes 

spagettivel

Tejmentes, vadas 

pulykaragu 

spagettivel 

Vadas pulykaragu 

spagettivel 

Kókuszkocka / 

gyümölcs

255 kcal 167 kcal 751 kcal 1238 kcal 457 kcal 856 kcal 751 kcal 751 kcal 751 kcal 290/65 kcal

Croissant, tej, 

gyümölcs 

Magyaros 

zöldborsóleves 

vajas galuskával 

Chili con carne bio 

rizzsel 

Rántott csirkemell 

párolt vegyes 

zöldségekkel

Parajos halfilé             

bio rizzsel   

Erdei gombás, sajtos 

vagdalt párolt vegyes 

zöldségekkel

Chili con carne bio 

rizzsel 

Chili con carne bio 

rizzsel 

Chili con carne bio 

rizzsel 

Gyümölcs / Kék sajt 

Ovi és CP: Medves 

sajt

230 kcal 116 kcal 1285 kcal 820 kcal 1141 kcal 424 kcal 1285 kcal 1285 kcal 1285 kcal 65/130 kcal

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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