
        Mátra Erdészeti Technikum 

        3232 Mátrafüred, 

         Erdész u. 11. 

            NIMRÓD ÉTTEREM 

 

ÉTLAP 

2021.07.05-09. 
Nap Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő 
túrós batyu 

kifli 

kakaó/tea 

zöldborsóleves 

harcsapaprikás 

főtt tészta 

csemegeuborka 

rakott karfiol 

teljes kiőrlésű kenyér 

Kedd 

sonka 

mini vaj 

zsemle 

kaliforniai paprika 

tea/tej 

tarhonyaleves 

tarkabab főzelék 

sertéspörkölt 

teljes kiőrlésű kenyér 

alma 

hamburger 

ivólé    

Szerda 

paprikás szalámi 

margarin 

paradicsom 

teljes kiőrlésű kenyér 

tea/tejeskávé 

tojásleves 

rántott sertésszelet 

rizibizi 

csemegeuborka 

 

tejbegríz  

fahéjhintés 

gyümölcs 

Csütörtök 

kalács 

kifli 

túrókrém 

tea 

grízgaluskaleves 

brassói pecsenye 

tepsis krumpli 

csemegeuborka 

tojásos nokedli 

fejes saláta 

Péntek 
főtt virsli 

teljes kiőrlésű kenyér 

tea/tej 

ebédcsomag  

 

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. 

Diétás étkezést nem áll módunkban biztosítani. 

Az allergénekről az étteremben lévő részletes étlapról lehet 

tájékozódni.  

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! 



        Mátra Erdészeti Technikum 

        3232 Mátrafüred,  

         Erdész u. 11. 

           NIMRÓD ÉTTEREM 

 

ÉTLAP 

2021.07.12-16. 
Nap Reggeli Ebéd Vacsora 

 
Hétfő 

kakaós csiga 

kifli 

tea/tej 

frankfurtileves 

diós tészta 

gyümölcs 

rakott kelkáposzta 

teljes kiőrlésű kenyér 

 
Kedd 

sertéspárizsi 

margarin 

zsemle 

tej/tea 

pritaminpaprika 

lebbencsleves 

sertéspörkölt 

zöldborsófőzelék 

Müzli szelet 

teljes kiőrlésű kenyér 

zöldséges rizottó 

Túró Rudi 

 
Szerda 

paprikás szalámi 

margarin 

teljes kiőrlésű kenyér 

paradicsom 

tea/kakaó 

gyümölcsleves 

cigánypecsenye 

burgonyapüré 

savanyúság 

lecsó gazdagon 

teljes kiőrlésű kenyér 

gyümölcs 

 
Csütörtök 

főtt tojás,  

kocka sajt 

kifli 

Tv paprika 

tea/tej 

rántott leves 

citromos halszelet 

rizibizi 

Túró Rudi 

csirkefasírt 

tökfőzelék 

teljes kiőrlésű kenyér 

alma 

 
Péntek 

sonkás tojásrántotta 

teljes kiőrlésű kenyér 

tea 

hidegcsomag hidegcsomag 

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk.  

Diétás étkezést nem áll módunkban biztosítani. 

Az allergénekről az étteremben lévő részletes étlapról lehet 

tájékozódni.  

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! 



        Mátra Erdészeti Technikum 

        3232 Mátrafüred, 

         Erdész u. 11. 

            NIMRÓD ÉTTEREM 

 

ÉTLAP 

2021.07.19-23. 
Nap Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő 

lekváros bukta 

kifli 

margarin 

tejeskávé/tea 

babgulyás 

3 db palacsinta 

teljes kiőrlésű kenyér 

hamburger 

gyümölcs 

Kedd 

párizsi 

margarin 

zsemle 

paprika 

kefir/tea 

paradicsomleves 

rántott szelet 

burgonyapüré 

csemegeuborka 

rakott karfiol 

tk kenyér 

gyümölcs 

Szerda 

paprikás szalámi 

kockasajt 

margarin 

teljes kiőrlésű kenyér 

tea/tejeskávé 

grízgaluskaleves 

bolognai spagetti 

gyümölcs 

 

tavaszi rizses hús 

gyümölcs 

Csütörtök 

főtt virsli 

mustár/ketchup 

teljes kiőrlésű kenyér 

tej/tea 

karalábéleves 

borsos tokány 

párolt rizs 

gyümölcs 

 

hurka, kolbász  

mustár 

teljes kiőrlésű kenyér 

Péntek bundás kenyér 

tea 
ebédcsomag  

 

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. 

Diétás étkezést nem áll módunkban biztosítani. 

Az allergénekről az étteremben lévő részletes étlapról lehet 

tájékozódni.  

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! 



        Mátra Erdészeti Technikum 

        3232 Mátrafüred,  

         Erdész u. 11. 

            NIMRÓD ÉTTEREM 

 

ÉTLAP 

2021.07.26-30. 
Nap Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő 

fahéjas csiga 

kifli 

mogyorókrém 

tea/tej 

májgaluskaleves 

máglyarakás 

vanília öntet 

gyümölcs 

rakott burgonya 

teljes kiőrlésű kenyér 

gyümölcslé 

Kedd 

gépsonka, főtt tojás 

margarin 

rozskenyér 

tej/tea 

pritaminpaprika 

lebbencsleves 

sült hús 

paradicsomos káposzta 

Tejszelet 

teljes kiőrlésű kenyér 

zöldborsópörkölt 

nokedli 

gyümölcs 

Szerda 

kockasajt 

margarin 

paprikás szalámi 

kifli 

tea/kakaó 

gyümölcsleves 

citromos halszelet 

párolt rizs  

csemegeuborka 

lencsefőzelék 

sült kolbász 

sajtos stangli 

Csütörtök 

tavaszi felvágott 

margarin 

rozszsemle 

gyümölcsjoghurt 

csontleves 

rántott sajt  

majonézes 

burgonyasaláta 

0,2 ivólé 

sajtos-tejfölös tészta 

ivólé 

Péntek 
sonkás tojásrántotta 

rozskenyér 

tea 

hidegcsomag hidegcsomag 

 

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. 

Diétás étkezést nem áll módunkban biztosítani. 

Az allergénekről az étteremben lévő részletes étlapról lehet 

tájékozódni.  

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! 


