
 

 

 MALICA TÍZÓRAI KOSILO EBÉD 

PONEDELJEK - 29.11.2021 

HÉTFŐ - 2021.11.29. 

Kruh z margarino, paprika, 
klementina, sok 

(1) 

Margarinos kenyér, paprika, 
klementia, szörp 

(1) 

Cvetačna kremna juha, svinjski 
zrezek v omaki, krompir, zelena 
solata, voda 

(1,5) 

Karfiol krémleves, 
sertésszelet mártásban, 
burgonya, zöldsaláta, víz 

(1,5) 

TOREK-30.11.2021 

KEDD-2021.11.30. 

Carski praženec, kompot 

(1,4,5) 

 

Császármorzsa,  kompót 

(1,4,5) 

Ričet, kruh, puding, voda 

(1,4,5) 

Árpafőzelék, kenyér, 
puding, víz 

(1,4,5) 

SREDA- 01.12.2021 

SZERDA-2021.12.01. 

Polnozrnati kruh, tunin 
namaz, por, čaj 

(1,3,5) 

Teljeskiőrlésű kenyér, 
tonhalkrém, póréhagyma, 
tea 

(1,3,5) 

Prežganka, pečene piščančje 
krače, ajdova kaša,mešana 
solata, voda 

(1,4,5) 

Rántottleves, sült 
csirkecomb, hajdinakása, 
vegyssaláta, víz 

(1,4,5) 

ČETRTEK- 02.12.2021  

CSÜTÖRTÖK- 2019.11.28. 

Štučka s šunko, čaj, 
pomaranča 

(1,5) 

Sonkáskifli, tea, narancs 

(1,5) 

 

Kostna juha z ribano kašo, ribje 
palčke, riž, sok 

(1,3,4,5) 

Csontleves reszelt 
tésztával, halrudacskák, 
rizs, szörp 

(1,3,4,5) 

PETEK-03.12.2021 

PÉNTEK-2021.12.03. 

Polnozrnata bombetka, 
topljeni sir, por, mleko 

 

(1,5) 

Teljeskiőrlésű zsemlye, 
kocka sajt, póréhagyma, tej 
 
 
(1,5) 
 

Kislo zelje s svinjskim mesom, 
kruh, jabolčna pita, sok 
 
 
(1,4,5) 
 

Savanyú káposzta 
sertéshússal, kenyér, 
almáspité, szörp 

(1,4,5) 

6002-1/2021-38 



 

 

 

 MALICA TÍZÓRAI KOSILO EBÉD 

PONEDELJEK - 06.12.2021 

HÉTFŐ - 2021.12.06. 

Mleko, čokoladne kroglice 

(1,5) 

Tej, csokipehely 

(1,5) 

Juha, puranji zrezek v 
smetanovi omaki, pire 
krompir, solata 

(5) 

Leves, pulykaszelet 
tejfölösmártásban,  krumplipüré, 
saláta 
(5) 

TOREK - 07.12.2021 

KEDD - 2021.12.07. 

Ovseni kruh, avokadov 
namaz, sok 

 (1) 

 

Zabkenyér, avokádo 
kenyérkrém, szörp 

 

(1) 

Bujta repa, kruh, puding, voda 

 

(1,5) 

Bujtarépa, kenyér, puding, víz 

 

(1,5) 

SREDA - 08.12.2021  

SZERDA - 2021.12.08. 

Kruh z Nutelo, čaj, jabolko 

 

(1) 

Nutelláskenyér, tea, alma 

 

(1) 

Cvetačna juha, svinjski golaž, 
testenine, mešana solata, 
voda 

(1,5) 

Karfiolleves, sertéspörkölt, 
tésztaköret, vegyes saláta, víz 
 
 
(1,5) 

ČETRTEK - 09.12.2021  

CSÜTÖRTÖK - 2021.12.09. 

Testenine z orehi, kompot 

 

(1,4,5) 

Dióstészta, kompót 

(1,4,5) 

Prežganka, ribji file, dušen riž, 
zelena solata, voda 

(1,4) 

Tojásosleves, halfilé, párolt rizs, 
zöldsaláta, víz 

(1,4) 

PETEK - 10.12.2021 

PÉNTEK - 2021.12.10. 

Skutini žepki, čaj, 
mandarina 

(1,4,5) 

Túróstáska, tea, mandarin 

(1,4,5) 

Paradižnikova juha, ajdova 
kaša z mesnim prelivom, 
zelena solata, sok 

(1,4,5) 

Paradicsomos leves, hajdinakása 
húsos öntettel, zöldsaláta, szörp 

(1,4,5) 

6002-1/2021-39 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  

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. 



 

 

 


