JUNIOR Étterem 2019. JÚNIUSI ÉTLAP
Cím:3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Elérhetőségek: Tel.: +36704002892 pénztár, +36704002894 kávézó

Megrendelés és előfizetés az iskola pénztárában.

HÉTFŐ

23.HÉT

„A” menü

24.HÉT
25.HÉT

KEDD

„B” menü

„A” menü

SZERDA

„B” menü

„A” menü

CSÜTÖRTÖK

„B” menü

„A” menü

„B” menü

PÉNTEK
„A” menü

„B” menü

03.

04.

05.

06.

07.

Tojásleves

Májgaluska leves

Csontleves

Magyaros gombaleves

Prágai sonkaleves

Rántott cs.mell
Párolt rizs

Burgonyafőzelék

Savanyúság

26.HÉT

Módosításra előző nap 12 óráig van lehetőség.

Húsos lesagne

Nudli

Meggymártás

Vagdalt

Főtt burgonya

Főtt hús

10.

ÜNNEP NAP

Pirított sertésmáj
Savanyúság

Párizsi szelet

Rántott sajt

Párolt rizs
Savanyúság

Tartár mártás

Burgonyás tészta

Lekváros derelye

Savanyúság

11.

12.

13.

14.

Zöldségleves

Lebbencs leves

Köménymagleves

Szárnyasaprólék leves

Rakott káposzta

Sült csirkecomb

Paradicsomos
húsgombóc

Vadas sertés
szelet

Tojásos galuska

Tészta

Fejes saláta

Rizs,pároltzölds

Disznótoros

Vargabéles

Babfőzelék
Sült kolbász

17.

18.

19.

20.

21.

Daragaluska leves

Zellerkrém leves

Csontleves

Tarhonyaleves

Gulyásleves

Sárgaborsó
főzelék

Kakukkfüves
pulykasült

Vagdalt

Burgonyapüré

Hentes tokány

Zúzapörkölt

Párolt rizs

Galuska

Sóskafőzelék

Rántott gomba

Tükörtojás

Rizi-bizi

Savanyúság

Hortobágyi húsos
palacsinta

Tartásmártás

Sertés pörkölt
Tészta

Káposztás tészta

Pozsonyi kocka

Savanyúság

24.

25.

26.

27.

28.

Karalábéleves

Zöldségleves

Csontleves

Magyaros burgonyaleves

Palócleves

Rántott s.borda
Vegyes köret

Milánói makaróni

Cigánypecsenye

Savanyúság

Hagymás
törtburgonya

Rakott burgonya

Brassói
aprópecsenye

Savanyúság

Savanyúság

Gombás s.szelet
Párolt rizs

Székelykáposzta

Ananászos
csirkemell

Grízes tésza

Mazsolás rizs

Az étlap változás jogát - a beszerzés lehetőségétől függően - fenntartjuk.
Készítette: Csobo Anita - élelmezés vezető

Engedélyezte: Milibákné Veres Erika - tagintézmény vezető

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

Kakaós és ízes
palacsinta
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Allergén táblázat

HÉTFŐ

23.HÉT

„A” menü

KEDD

„B” menü

„A” menü

SZERDA

„B” menü

„A” menü

CSÜTÖRTÖK

„B” menü

„A” menü

„B” menü

PÉNTEK
„A” menü

„B” menü

03.

04.

05.

06.

07.

tojás, glutén

zeller, tojás, glutén,

zeller, tojás, glutén,

zeller, tojás, glutén,

zeller, glutén, tej

tojás, glutén

glutén, tej

tojás, glutén, tej

tojás, glutén, tej

glutén

glutén, tej

tojás, glutén, tej

tojás, glutén, tej

glutén, tojás

tojás, glutén, tej

26.HÉT

25.HÉT

24.HÉT

tojás, tej
10.

ÜNNEP NAP

11.

12.

13.

14.

zeller, glutén, tojás

zeller, tojás, glutén,

glutén

zeller, glutén, tojás

tej

glutén, tojás

glutén, zeller, tej,
mustár

tojás, glutén

glutén, tojás, tej

glutén, tej

glutén, tojás
17.

18.

19.

20.

21.

tojás, glutén, zeller

zeller, glutén, tej

zeller, tojás, glutén,

zeller, tojás, glutén,

zeller, glutén, tojás

glutén, tej

glutén

glutén, tojás

tej

glutén

glutén
tojás, glutén

tojás, glutén

glutén, tej
tojás

glutén

glutén, tojás, tej

glutén

glutén, tojás

tojás, glutén, tej

tojás, tej

24.

25.

26.

27.

28.

glutén, tej

zeller, tojás, glutén,

zeller, tojás, glutén,

zeller, tojás, glutén,

glutén, tej

tojás, glutén

glutén, tojás, tej

glutén

tojás, tej

glutén

glutén

glutén, tej

glutén

glutén, tojás

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

glutén, tojás, tej

Készítette: Csobo Anita - élelmezés vezető

Engedélyezte: Milibákné Veres Erika - tagintézmény vezető

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

