
 

 

 

 

 
 

 

2021.ÁPRILIS 12-16 
Premontrei Iskola 

alsó Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Tízórai 
óvoda 

iskola 

Tea  

Margarinos kenyér 

Sertés párizsi  

Zöldpaprika 

 

Karamellás tej 

Pulykafelvágott  

Vajkrémes kenyér 

 

Tejbegríz 

 

Gyümölcslé 

Löncs felvágott 

Vajkrémes kenyér 

 

Tej 

Kakaós kalács 

 

Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének: glutén, tej Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének: tej 

energia 289 kcal szénhidr.35,7 g 

fehérje 12,9 g cukor 2 g 

zsír 10,3 g só 3,1 g 

energia 395 kcal szénhidr.47,8 g 

fehérje 22,2 g cukor 1,5 g 

zsír 11,5 g só 2,4 g 

energia 254 kcal szénhidr.42,8 g 

fehérje 11,4 g cukor 3 g 

zsír 3,5 g só 0,7 g 

energia 366 kcal szénhidr.53,9 g 

fehérje 15,6 g cukor 0 g 

zsír 8,8 g só 2,1 g 

energia 296 kcal szénhidr.47,5 g 

fehérje 12,5 g cukor 0 g 

zsír 6,9 g só 0,3 g 

Ebéd 
óvoda 

iskola 

szoc. 

vendég 

Hamisgulyás  

Rozskenyér 

Tejszínes- kapros csirkemell 

Orsó tészta 

 

Daragaluska leves 

Zöldborsófőzelék 

Sertéspörkölt 

Teljes kiőrlésű kenyér 

 

Csurgatott tojásleves 

Petrezselymes burgonya 

Paradicsomos-tepsis 

 sült sertés karaj 

 

Vaníliás körteleves 

Rántott halfilé 

Párolt rízs 

Tartármártás 

 

Frankfurti leves 

Graham kenyér 

Mákos metélt 

Gyümölcs 

Allergének: glutén, tej, tojások Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének: glutén, tojások Allergének: glutén, hal, tej, to-
jások 

Allergének: glutén, szójabab, 
tej, tojások 

energia 1978 kcal szénhidr.354,3 g 

fehérje 92,6 g cukor 0 g 

zsír 15,7 g só 9,2 g 

energia 445 kcal szénhidr.64,9 g 

fehérje 22,3 g cukor 1 g 

zsír 9,7 g só 1,5 g 

energia 567 kcal szénhidr.81,7 g 

fehérje 28,9 g cukor 0 g 

zsír 12,3 g só 0,1 g 

energia 842 kcal szénhidr.125,7 g 

fehérje 39,9 g cukor 2,6 g 

zsír 17,4 g só 0,2 g 

energia 951 kcal szénhidr.147,5 g 

fehérje 34,1 g cukor 4 g 

zsír 23,2 g só 4,8 g 

Uzsonna 
óvoda 

iskola 

Kifli 

Kockasajt 

 

Halkrémes kenyér 

Póréhagyma 

 

Csemege szalámi 

Vajkrémes kenyér 

Zöldpaprika 

 

Margarinos zsemle  

Kígyóuborka  

Főtt tojás 

 

Vajkrémes zsemle 

Zala felvágott 

Paradicsom  

 

Allergének: tej Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, hal, szezámmag, 
szójabab, tej, tojások 

Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének: tojások Allergének: glutén, szójabab, 
tej, tojások 

energia 138 kcal szénhidr.25,7 g 

fehérje 4,9 g cukor 0 g 

zsír 1,7 g só 1,8 g 

energia 187 kcal szénhidr.32,6 g 

fehérje 11,7 g cukor 0 g 

zsír 0,7 g só 0,9 g 

energia 332 kcal szénhidr.33,9 g 

fehérje 13,5 g cukor 0 g 

zsír 16,3 g só 2,1 g 

energia 184 kcal szénhidr.31 g 

fehérje 7,8 g cukor 0 g 

zsír 3,3 g só 0,7 g 

energia 291 kcal szénhidr.31,4 g 

fehérje 11,7 g cukor 0 g 

zsír 13,2 g só 0,8 g 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!  


