
A készítmények allergiát és intoleranciát okozó anyagokat tartalmazhatnak. Akiket érint, kérje a személyzet segítségét!

Cím: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Elérhetőségek: Tel.: 06-70/400-28-92 pénztár, 06-70/400-28-94 kávézó

Megrendelés és előfizetés az iskola pénztárában.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
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 „A” menü  „B” menü  „A” menü  „B” menü  „A” menü  „B” menü  „A” menü  „B” menü  „A” menü  „B” menü

04. 05. 06. 07. 08.

Csontleves finommetélttel  Zöldségleves Sárgaborsópüré leves Magyaros gombaleves Bojtárleves
Zúzapörkölt Gombás sertés tokány Lencsefőzelék

Tojásos galuska Lekváros derelye
rövidcső tészta Párolt rizs Sült virsli Tarhonya

Káposztasaláta Párolt rizs Fasírt Csemegeuborka       Almapaprika Fejessaláta
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11. 12. 13. 14. 15.

Tarhonyaleves Velencei szivárványleves Fahéjas almaleves Tejfölös sertés raguleves

Rakott kelkáposzta
Rántott sajt Lyon-i sertésborda Pulykapörkölt

Diós tészta Burgonyás tészta
Párolt rizs Sós burgonya Kagylótészta

Szarvacska tészta Petr. Burgonya Tartármártás                                  Csemegeuborka Almapaprika
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18. 19. 20. 21. 22.

Magyaros burgonyaleves Grízgaluskaeves Lebbencsleves Francia hagymakrémleves Szárnyas aprólékleves

Bolognai spagetti Bácskai rizseshús

Házi csalamádé Sült debreceni kolbász         Céklasaláta              Párolt rizs gombás rizs
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25. 26. 27. 28. 29.

Tárkonyos burgonyaleves Sertés gulyásleves Tojásleves Zöldséges gyöngybableves Fokhagyma krémleves falafel golyóval
Sült csirkecomb Rántott s.borda Sertéssült

Tökfőzelék
Kelvirág rántva

Párolt rizs
Káposztasaláta Párolt rizs Fasírttal Főtt tojással
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FEBRUÁR

Az étlap változtatás jogát fenntartjuk.    Jó étvágyat kívánunk!
Étlapot összeállította: Meskó Norbert                                                           Engedélyezte: Milibákné Veres Erika

Étlapot jóváhagyta: Kisberdó Bertalan 
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Csirkepörkölt, 
makaróni tészával

Tavaszi csirkemell 
csíkok

Paradicsomos 
káposzta főzelék

Tejfölös             
rakott burgonya

Lecsós sertés 
szelet 

Zöldborsó krémleves sült 
kolbászkarikákkal

Faluvégi 
aprópecsenye

Kakukkfüves 
pulykasült

Házi túrós csusza 
sült szalonnával

Hagymás 
sztrapacska

Gödöllői csirkecomb 
kemencés burg.

Párolt csirkemell 
tejszínes 

gombamártással,     
sós burgonya

Kelkáposztafőzelé
k

Pulykatokány 
vadasan makarónival

Zöldborsós 
kacsaragu

Csemege    
sertéskaraj

Sajtos-tejfölös    
tészta

Aranygaluska  
vanília sodóval

Zöldséges lasagne  
jó sajtosan

Sajtos-tejfölös   
macok

Csirkemell tejszínes 
parajmártással

Sólet füstölt 
bordaporccal

Vargabéles édes 
tejföllelTört burgonya,      

párolt káposzta
Majonézes 

kukoricasaláta
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Cím:3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Elérhetőségek: Tel.: 06-70/400-28-92 pénztár, 06-70/400-28-94 kávézó

Allergén táblázat

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
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 „A” menü  „B” menü  „A” menü  „B” menü  „A” menü  „B” menü  „A” menü  „B” menü  „A” menü  „B” menü

04. 05. 06. 07. 08.

glutén, tojás  zeller, glutén, tojás glutén zeller, glutén glutén, tojás, zeller

glutén, tojás glutén, zeller tojás, tej, glutén
gomba, glutén tej, glutén glutén

tojás, glutén, tej  tojás, glutén
glutén, tojás glutén, tojás

glutén, tojás
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11. 12. 13. 14. 15.

glutén, tojás, zeller glutén, tojás, tej, zeller glutén, tojás tej, glutén glutén, zeller, tojás, tej

glutén, tej, gomba glutén, tej
glutén, tojás

tej, glutén, tojás glutén, tojás
glutén

glutén, tojás, dió glutén, tojás
tej glutén, tojás

glutén, tojás
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18. 19. 20. 21. 22.

glutén glutén, tojás, zeller glutén, tojás glutén, tej glutén, tojás, zeller

glutén, tojás, tej glutén, tej, gomba glutén, tej glutén, tojás, tej tojás, tej, glutén
gomba
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25. 26. 27. 28. 29.

glutén, tojás, tej glutén, tojás tojás, glutén glutén, tojás, zeller glutén, tej
glutén, tojás

glutén, tojás, tej glutén, tej, glutén, tej glutén, tej  tojás, tej, glutén
glutén, tej, tojás

glutén, tojás tojás tej, tojás,
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A készítmények allergiát és intoleranciát okozó anyagokat is tartalmazhatnak. Az ételek allergénanyag tartalmáról tájékoztatás az étterem személyzetétől kérhető. 

glutén, tojás, tej, 
gomba

glutén, tojás, tej, 
mustár

glutén, tej, tojás, 
zeller, gomba
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