Arany János Áltatános és AlapÍokúMűvészeti lskola, Lábatlan 2019. december hónap
Ebéd

ĺ.
2.

tei, bÍiós

3.

gyíimölcstea, turista szalámi, margarin' kenyér,
zöldsé9

4.

ivó'o9huń, zsemle

5.

tei'

hŁi máikém, kenyér (telies kiőrlésű)
tei, gabonapehely

6.

7.

citÍomos tea, gépsonka, margarin, kenyér (telies
kiőrlésú)

zöldsé9leves' zóldbabÍózelék' egybensült vagdalt, kenyér
(telies kĺóílésÍi)
zóldborsóleves, teifölös

csirkemái' pároĺt ĺizs

gulyásleves, gÍízes tésáa lekvárral, gyümôlcs

gyümölcs, korpás keksz
mazsolás kĺémtúĺóskenyér (tel|es kiórlésú)
halas szendvicskrémes kiÍli (telies kióĺlésű)'

zöldség

koménymagos leves plr. zsemleKocKaval' par.
káposáaÍózeĺék, Párolt seÍtésÍagu'kenyér (teljes

vaikrémes kenyér' Íótt toiás karika' zöldség

szĺlvakrémleves'rántott sajt' pároĺt rizs, saláta

gyümölcsioghurr, magvas zsemle (teljes
kiőrlésÍi)

brokkolikrémleves, PiÍított zs. kocka, csirkepörkölt,

bulguĺ, savanyúság

gyůmölcs

8.

csontleves, lencseÍózelék, sertéspörkölt'

kenyér

sárgarépás sa!tkrémes kenyér (telles ki6rlésü)'

9.

teieskávé, kalács

ĺ0

tei, magyaros vaikrémes kenyér

kelbimbrikrémleves' pir' zsemlekocka, stefánia vagdalt,
petr. burgonya, saláta

szárnyashúskĺémeszsemle (telies kiőÍlósĺi)

ĺ1

tei, mustáros-saitos toiáskrém' kenyér

seńésraguleves, deiós tészta' 9yümölcs

zsíros kenyéĺ {telies kiőrlés0)' savanyú káposzta

12.

citromos tea, maÍgarinos kenyéĺ (tel|es
kióĺlésü)' párizsi, zôldsé9

csurgatott leves, papr. buŕgonya virslivel, savanyúsá9,
sútemény

ioghurt, kifli

ĺ3.

tei, mézes kenyér (telies kiőrlésú)

paĺadicsomleves, csikós tokány, Párolt Íizs, saláta

nikrémes zsemle' zöldPaPrika

14.

gyümölcstea'

tavaszi felvá9ott' margarin,
kenyér, zóldsé9

daragaluskaleves,

székelykáposáa, kenyéĺ(telies
kiőrlésű)

zôldsé9

müzliszelet

ĺ5.

ĺ6.

17

18

tei, kalács

ouĺgonyaleves, gyümölcsmártás,

natúÍszelet, pirított dar:

tei' va!krómes kenyér (telies kiöÍlésÚ)' íőtt toiás zôldségkĺémleves,piÍftott zsemlekocka, pirított csirkemái
párolt rizs, savanyúság
karika, zöldsé9
citromos tea, margarinos kenyér (telies
kiórlésÚ)' olaios hal

ĺ9

tei, nutellás kenyér (telies kiőĺlés{i)

20

tei, íótt virsli, ketchuP, telies kiórlésíi kenyél

kaĺÍiolleves,bolognai makaróni, gyúmôlcs
tavaszi leves, paĺaiÍőzelék'ĺótt toiás' kenyér (telies
kíórlésú)

sárgaborsóleves Pirított z5emlekockával, rántott szelet,
mexikói rizs. saláta

21

22.

23.

toiásleves, burgonyafőzelék, Párolt seńésragu, gyümölcs

2Ą

25.

26.

27.

28

29.

30.

3ĺ.

daragaluskaleves, sárgaborsóÍózelék, serrésPörkölt,
gyúmölcs
zöldsé9leves, párizsi pulykamell, PáÍolt Íizs, savanyúság

paprikás szalámis zsemle (telies kiôrlésti)'

zöldség

gyümólcsioghuń'

kifli

kôrózöttes kenyér
máias szendvicskrém'

kif

li' zöldség

vaikrémes kenyéĺ,9yůmölcs

