
Bakos és Társai Bt.          6. hét 

Kecskemét GIMNÁZIUM ÉTLAPJA 2020.02.03-2.07. 

Aradi vértanuk tere 9/b.             

Tel.: 76/ 504 - 201             

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

A menü 

Magyaros darálthús leves 

*1,3,9 
Zöldséges rizsleves *9 

Mexikói zöldségleves tésztával 

*1,3,9 
Meggyleves *1,3,7 

Fejtettbab leves tésztával 

*1,3,9 

Mákos metélt *1 Lucskos káposzta *1,7 Rántott pangasius halfilé *1,3,4 Rakott burgonya *3,6,7 Sült csirkemell *1,7 

Teljeskiőrlésű kenyér *1 (sertéscomb, fejeskáposzta, Kukoricás bulgur *1 
(burgonya, tejföl 12%-os, 

tojás, 
Snidlinges sajtmártás *1,6,7 

  tejföl 12%-os, kapor, tárkony) Tartármártás *3,7,10 baromfi virsli, füstölt kolbász) Sárgarépás rizs 

  Teljeskiőrlésű kenyér *1   Uborkasaláta Friss vegyes saláta 

  Túró Rudi *7   Teljeskiőrlésű kenyér *1 balzsamecettel és olívaolajjal 

          

          
energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: 

855 Kcal 37 g 25 g / 5,8 g 847 Kcal 43 g 33 g / 10,3 g 880 Kcal 37 g 31 g / 5,6 g 899 Kcal 32 g 28 g / 10,3 g 882 Kcal 49 g 25 g / 6,2 g 

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: 

119 g 15 g 3 g 94 g 9 g 3,3 g 116 g 4 g 3,9 g 127 g 24 g 4 g 114 g 0 g 4,3 g 

B menü 

Magyaros darálthús leves 

*1,3,9 
Zöldséges rizsleves *9 

Mexikói zöldségleves tésztával 

*1,3,9 
Meggyleves *1,3,7   

Aranygaluska *1,3,6,7,8 Csőbensült karfiol, brokkoli Bolognai pangasius halfilé *4,7 Főtt baromfi virsli *6   

(sült kelt tészta, dejó, dió) (sertéscomb) *1,3,6,7 Durum tésztaköret *1 Paprikás burgonya   

Vaníliasodó *1,3,7 Teljeskiőrlésű kenyér *1 Körte Uborkasaláta   

  Túró Rudi *7   Teljeskiőrlésű kenyér *1   

          

          

          
energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: 

896 Kcal 36 g 26 g / 5,6 g 812 Kcal 38 g 36 g / 11,3 g 864 Kcal 36 g 27 g / 5,2 g 885 Kcal 30 g 29 g / 9,2 g 893 Kcal 43 g 24 g / 4,6 g 

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: 

128 g 42 g 1,9 g 82 g 9 g 2,7 g 117 g 12 g 3,7 g 124 g 24 g 3,7 g 125 g 0 g 3,3 g 

                

Esetleges beszerzési nehézségek miatt az étrend változhat! Az étlapváltozás jogát fenntartjuk! 

                

Az ételek allergén tartalmának jelölése az étlapon * számmal történik. 1: glutén, 2: rákfélék, 3: tojás, 4: hal, 5: földimogyoró, 6: szójabab, 7: tej,  

8: diófélék, 9: zeller, 10: mustár, 11: szezámmag, 12: kén-dioxid, 13: csillagfürt, 14: puhatestűek 

 

                

Jó étvágyat kívánunk! 

                

Bakos Tamás Farkas Krisztián Kiss Jánosné 

Bt. Vezető Szakács Konyhafőnök 

 



 

 

 

Az étkezés feltétele az étkezési jegy átvétele a befizetés napján! 
 

Változást, hiányzást az alábbi elérhetőségen lehet jelezni, reggel 8 óra 30 percig! 

E-mail cím:   etkezes.gimikolesz@gmail.com. 

Az előzetesen bejelentett hiányzást csak az utólag leadott menzajegy ellenében tudjuk jóváírni. 

Felhívjuk a szülők és a tanulók figyelmét arra, hogy az otthon felejtett, elveszett, megrongálódott 

menzajegyeket nem áll módunkban pótolni. 

mailto:etkezes.gimikolesz@gmail.com

