JUNIOR Étterem 2017. NOVEMBERI ÉTLAP

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. Módosításra előző nap 12 óráig van lehetőség.
„A” menü

48.HÉT

KEDD

„B” menü

„A” menü

SZERDA

„B” menü

okt. 30.

okt. 31

„A” menü

CSÜTÖRTÖK

„B” menü

„A” menü

„B” menü

nov. 01.

PÉNTEK
„A” menü

02.

„B” menü
03.

ŐSZI SZÜNET. A FŐZÉS SZÜNETEL.
06.

07.

08.

09.

10.

Köménymag leves

Csontleves

Prágai sonkaleves

Sütőtökpüré leves

Májgaluska leves

Rántott s.szelet

Sült csirkecomb

Vegyesköret
Savanyúság

Magyaróvári szelet

Almaszósz

Párolt rizs

Párolt hús

Savanyúság

Burgonyás tészta

Lúdas kása

Savanyúság

Fokhagymás
sertéssült

Zúzapörkölt

Törtburg., pár.káp.

Savanyúság

Galuska

Sajtos-tejfölös
tészta

Mákos guba
Vanília öntet

13.

14.

15.

16.

17.

Libaleves

Tojás leves

Zöldborsó leves

Csontleves

Legényfogó leves

Erdélyi tokány

Rozmaringos pulykaragu

Temesvári szelet

Roston csirkemell

Puliszka

Hajdina kása

Galuska

Párolt zöldségek

Sonkás rakott
tészta

Rizs

Savanyúság

20.

47.HÉT

46.HÉT

45.HÉT

44. HÉT

HÉTFŐ

21.

Falafel

Rántott gomba

Burgonyapüré

Párolt rizs

Birsalmaszósz

Tartármártás
22.

Tésztasaláta

Lekváros derelye

Párolt hús
23.

24.

Szlovák konyha hete
27.

28.

29.

30.

december 1.

Szárnyasaprólék leves

Brokkoli leves

Meggyleves

Zöldbab leves

Gulyásleves

Paraj főzelék
Tükörtöjás

Rakott karfiol

Rántott velő
Hasábburgonya

Gombás
sertéstokány

Tartármártás

Tészta

Paprikás burgonya

Pirított sertés máj
Sósburgonya

Savanyúság

Bolognai spagetti

Sertéspörkölt
Galuska
Savanyúság

Az étlap változás jogát - a beszerzés lehetőségétől függően - fenntartjuk.

A készítmények allergiát és intoleranciát okozó amyagokat tartalmazhatnak. Akit ez érint, kérje a személyzet segítségét!

Pozsonyi kocka

Káposztás tészta

JUNIOR Étterem 2017. NOVEMBERI ÉTLAP
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. Módosításra előző nap 12 óráig van lehetőség.
HÉTFŐ

48.HÉT

„B” menü

„A” menü

okt. 30.

SZERDA

„B” menü

„A” menü

okt. 31

CSÜTÖRTÖK

„B” menü

„A” menü

„B” menü

nov. 01.

PÉNTEK
„A” menü

02.

„B” menü
03.

ŐSZI SZÜNET. A FŐZÉS SZÜNETEL.
06.

07.

08.

09.

10.

glutén

zeller, glutén, tojás

zeller, glutén, tej

glutén, tej

zeller, glutén, tojás

glutén, tojás

glutén, tej

glutén, tej

13.
glutén, tojás
glutén

glutén

glutén

tojás, tej

glutén, tojás

14.

15.

tojás

glutén, tojás

glutén, tej

glutén, tojás, tej

glutén, tojás, tej

16.

17.

glutén, tojás

zeller, glutén, tej

glutén, tojás

glutén, tojás, tej

glutén, tojás

glutén, tej

tej

glutén, tojás, tej

glutén, tojás

tojás, tej
20.

47.HÉT

46.HÉT

45.HÉT

44. HÉT

„A” menü

KEDD

21.

22.

23.

24.

Szlovák konyha hete
27.

28.

29.

30.

december 1.

zeller, glutén, tojás

glutén, tej

glutén, tej

glutén, tej

glutén, tojás

glutén, tej
tojás

glutén, tej

glutén, tojás
tojás, tej

glutén

glutén

glutén, tojás, tej

glutén
glutén, tojás

glutén, tojás

Az étlap változás jogát - a beszerzés lehetőségétől függően - fenntartjuk.
A készítmények allergiát és intoleranciát okozó amyagokat tartalmazhatnak. Akit ez érint, kérje a személyzet segítségét!

glutén, tojás, tej

glutén, tojás

JUNIOR Étterem 2017. NOVEMBER, SZLOVÁK KONYHA HETE
Cím: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Elérhetőségek: Tel.: 0670 4002879 ; 0670 4002894

Megrendelés és előfizetés az iskola pénztárában. Módosításra előző nap 12 óráig van lehetőség.

HÉTFŐ

47. HÉT

„A”menü

„B” menü

KEDD
„A”menü

„B” menü

SZERDA
„A” menü

„B” menü

CSÜTÖRTÖK
„A” menü

„B” menü

PÉNTEK
„A” menü

„B” menü

20.

21.

22.

23.

24.

Marhahúsleves májgaluskával

Gazda káposztaleves sertéshússal és
kolbásszal

Árpagyöngy leves

Juhtúrós capuccinokrém leves tepertős
rudacskával

Brokkolikrém leves pirított kenyérrel

Háromszáz
mennydörgés/Natúr
s.karaj
sztrapacskán,
savanyú
káposztával/

Juhtúrós
strapacska sült
szalonnával

Ocsovai
pásztorének
Fokhagymán és Bacsa desszertje
Rántott sajt
/resztelt
szalmaburgonyá- rozmaringon sült /pite mákkal, dióval,
val és
csirkemájjal
báránycomb,
pirított
töltött burgonya tartármártással
burgonya
zsemlemorzsával/
tócsni/

Pacalpörkölt
knédlivel

Túrós felfújt

Bacsa csirkemell
szelet
/sajttal,
kolbásszal töltött Laska mákkal és
csirkemell
szilvalekvárral
palacsintában
sütve, burgonya/

Engedélyezte: Milibákné Veres Erika tagintézményvezető
Készítette: Csobo Anita élelmezésvezető

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

JUNIOR Étterem 2017. NOVEMBER, SZLOVÁK KONYHA HETE
Cím: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Elérhetőségek: Tel.: 0670 4002879 ; 0670 4002894

Allergén táblázat
HÉTFŐ

47. HÉT

„A”menü

„B” menü

KEDD
„A”menü

„B” menü

SZERDA
„A” menü

„B” menü

CSÜTÖRTÖK
„A” menü

„B” menü

PÉNTEK
„A” menü

„B” menü

20.

21.

22.

23.

24.

zeller, glutén, tojás

glutén

glutén, zeller

tej, glujtén

glutén, tej

tej, glutén

tej, búzaliszt

tej, glutén

tej, glutén, tojás

glutén

glutén, dió, tej

glutén, tojás, tej

tej, glutén, tojás

tej, glutén, tojás

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

glutén

