
 

 

 

 
 

 

MALICA 

 

TÍZÓRAI 

 

KOSILO 

 

EBÉD 

PONEDELJEK - 03.06.2019 

HÉTFŐ - 2019.06.03. 
KRUH Z ZASEKO (1), PAPRIKA, 
SOK 

ZSÍROSKENYÉR (1), PAPRIKA, 
SZÖRP 

PARADIŽNIKOVA JUHA (1), 
PURANJI ZREZEK V OMAKI 
(1), SLAN KROMPIR, KISLE 
KUMARICE, VODA 

PARADICSOMOS LEVES (1), 
PULYKASZELET 
MÁRTÁSBAN (1), SÓS 
BURGONYA, 
CSEMEGEUBORKA, VÍZ 

TOREK-04.06.2019 

KEDD-2019.06.04. 

MAKARONI Z MESNIM 
PRELIVOM (1,4), RDEČA PESA, 
VODA 

MAKARÓNI HÚSOS ÖNTETTEL 
(1,4), CÉKLA, VÍZ 

PREŽGANKA (1,4), PEČENA 
PIŠČANČJA BEDRA, MLINCI 
(1), ZELENA SOLATA, SOK 

RÁNTOTTLEVES (1,4). SÜLT 
CSIRKECOMB, LASKA (1), 
ZÖLDSALÁTA, SZÖRP 

SREDA-05.06.2019  

SZERDA-2019.06.05. 

AJDOVA KAŠA Z MESOM (1), 
MEŠANA ZELENJAVA, ČAJ 

HAJDINAKÁSA HÚSSAL (1), 
VEGYES ZÖLDSÉG, TEA 

SLADKO ZELJE, KRUH (1), 
JABOLČNA PITA (1,4,5), 
VODA 

ÉDESKÁPOSZTA, KENYÉR 
(1), ALMÁSPITE (1,4,5), VÍZ 

ČETRTEK- 06.06.2019  

CSÜTÖRTÖK- 2019.06.06. 

SLIVOVI CMOKI (1,4,5), KOMPOT SZILVÁSGOMBÓC (1,4,5), 
KOMPÓT 

GOVEJA JUHA (1,4,5), 
KUHANA GOVEDINA, HREN, 
PIRE KROMPIR (5), SOK 

MARHAHÚSLEVES (1,4,5), 
FŐTT MARHAHÚS, 
TORMA, KRUMPLIPÜRÉ(5), 
SZÖRP 

PETEK-07.06.2019 

PÉNTEK-2019.06.07. 

MLEČNI GRIZ (1,5), ČOKOLADNI 
POSIP, BANANA 

TEJBENGRÍZ (1,5), CSOKIPOR, 
BANÁN  ŠPINAČNA JUHA (5), RIBE 

NA NAČIN ORLY (3), KUHAN 
RIŽ (1), ZELENA SOLATA, 
VOSDA 

SPENÓTLEVES (5), HALFILÉ 
ORLY MÓDRA (3), PÁROLT 
RÍZS (1), ZÖLDSALÁTA, VÍZ 
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 MALICA 

 

TÍZÓRAI KOSILO 

 

EBÉD 

PONEDELJEK- 10.06.2019 

HÉTFŐ- 2019.06.10. 

Sendvič (1,4,5), voda  Szendvics (1,4,5), víz (5) Zelenjavna enolončnica 
s svinjskim mesom, 
domači delani kruh(1), 
puding(5) 

Krumplifőzelék 
sertéshússal, kenyér(1), 
puding(5) 

TOREK- 11.06.2019 

KEDD- 2019.06.11. 
 Polnozrnati kruh (1), 

skutin namaz (5), čaj 

 

 
Teljeskiőrlésű 
kenyér (1), 
túrókrém (5), tea 

 

Grahova juha, čufti v 
paradižnikovi 
omaki,  pire krompir (5), 
sok 

Zöldborsóleves, húsgombóc 
paradicsom mártásban, 
burgonyapüré (5), szörp 

SREDA-12.06.2019  

SZERDA-2019.06.12. 

Carski praženec (1,5), sadje 

 

Császármorzsa (1,5), gyümölcs Juha z ribano kašo 
(1,4,5), puranji zrezek v 
omaki (1), riž (1), rdeča 
pesa, voda 

Reszelttésztaleves (1,4,5), 
pulykaszelet mártásban 
(1), rizs (1), cékla, víz 

ČETRTEK-13.06.2019  

CSÜTÖRTÖK-2019.06.13. 

Ješprenjeva zelenjavna juha s 
hrenovko(1), kruh(1), mandarina 
 

Zöldséges árpafőzelék 
virslivel(1), kenyér (1), 
mandarin 

Korenčkova juha, 
pečena piščančja bedra, 
mlinci (1,5), mešana 
zelenjava, voda 

Sárgarépaleves, sült 
csirkrcomb, laska (1,5), 
vegyeszöldség, víz 

PETEK-14.06.2019 

PÉNTEK-2019.06.14. 

 

Hamburger (1,4,5), sok 

 

Hamburger (1,4,5), szörp 

Ajdova kmečka juha (1), 
sojini polpeti (6), 
krompirjeva solata, sok 

Hajdinakásaleves (1), 
szójafasírt (6), 
krumplisaláta, szörp  
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 MALICA 

 

TÍZÓRAI KOSILO 

 

EBÉD 

PONEDELJEK-17.06.2019 

HÉTFŐ-2019.06.17. 

Rezanci z makom/orehi (1,5), 
100% sadni sok, hruška 

Mákos/diós tészta (1,5), 
100% gyümölcslé, körte 

Pasulj (1), kruh (1,5), 
marmeladna palačinka 
(1,4,5), voda 

Paszulj(1), kenyér (1,5), 
lekvárospalacsinta (1,4,5), 
víz 

TOREK-18.06.2019 

KEDD-2019.06.18.  

Kruh turist (1), 
pašteta, kisle 
kumarice, mlečna 
kava (5) 

 
 

 

Turista kenyér (1), 
májpástétom, 
csemegeuborka, 
tejes kávé (5) 

 

Juha z rezanci(1), goveji 
zrezek v čebulni omaki (1), 
mlinci (1), zeljna solata, voda 
 

Tésztaleves(1), marha 
szelet hagymás mártással 
(1), laska(1), 
káposztasaláta, víz 

SREDA-19.06.2019  

SZERDA-2019.06.19. 

Hot dog (1), sok Hot dog (1), szörp Kostna juha, rižota s 

piščančjim mesom (1), solata, 

sok 

Csontleves, rizottó 
csirkehússal (1), saláta, 
szörp 

ČETRTEK-20.06.2019  

CSÜTÖRTÖK-2019.06.20. 

 

Mleko (5), kosmiči, banana 

 

Tej (5), kukoricapehely, 
banán 

Lečina juha (1), pečenica, 
dušeno zelje, kuhan krompir, 
voda 

Lencseleves (1), 
husoskolbász, párolt 
káposzta, főtt burgonya, 
víz 

PETEK- 21.06.2019 

PÉNTEK- 2019.06.20. 

 

Koruzni kruh (1), kuhana jajčka 
(4), paradižnik, čaj 

 
Kukoricakenyér (1), főtt 
tojás (4), paradicsom, tea 

 

 
Špinačna juha (1,5), slivovi 
cmoki (1,5), sok 

Spenótleves (1,5), 
szilvásgombóc (1,5), szörp 
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Jedi lahko vsebujejo alergene iz Uredbe EU 1169/2011 glede označevanja alergenov v živilih. Jedi, ki vsebujejo alergene, so označene z legendo: 

Az ételek tartalmazhatnak alergéneket az EU 1169/2011 rendelete alapján, az alergének jelölése szerint az élelmekben.Az ételek, melyek alergéneket tartalmaznak, 

jelmagyarázattal vannak jelölve: 

1. žita, ki vsebujejo gluten / gabonafélék, melyek glutént tartalmaznak          2. raki / rákok          3. ribe / halak          4. jajca / tojás          5. mleko / tej                   

6. soja / szója          7. arašidi / földimogyoró          8. lupinasto sadje (oreščki) / héjas gyümölcs (diócskák)          9. listna zelena / leveles zeller                              

10. gorčično seme / mustármag          11. sezamovo seme / szézam mag          12. žveplov dioksid in sulfidi v konc >10 mg/kg / kéndiokszid és szulfidok                

13. volčji bob / farkasbab          14. mehkužci / puhatestűek 
 

 

OPOMBA—MEGJEGYZÉS: 

V kolikor ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridržujemo pravico spremembe jedilnika. *** 

Amennyiben nem tudunk megfelelő élelmiszereket biztosítani, fenntartjuk a jogot az étlap megváltoztatására. 



 

 

 

 


