
augusztus 1. augusztus 2.

Zöldbableves
Lengyeles 

árpagyöngy leves

Rántott csirkemell, 

petrezselymes 

burgonya, sav.

Tavaszi rizses hús, 

cékla

Zöldbableves
Lengyeles 

árpagyöngy leves

Kolbászos- 

tarhonyás lecsó

Country karaj, 

fűszeres 

parázsburgonya

augusztus 5. augusztus 6. augusztus 7. augusztus 8. augusztus 9.

Fejtett bableves Zöldségleves
Vegyes 

gyümölcsleves

Csontleves 

cérnametélttel
Lebbencsleves

Grízes metélt házi 

baracklekvárral

Paradicsomos 

húsgombóc, főtt 

burgonya

Zöldborsós 

csirkemáj, párolt 

rizs

Tejfölös 

burgonyafőzelék, 

sült virsli

Sok magvas rántott 

halfilé, 

franciasaláta

Fejtett bableves Zöldségleves
Vegyes 

gyümölcsleves

Csontleves 

cérnametélttel
Lebbencsleves

Debreceni tokány, 

párolt rizs

Bacon szalonnás 

csirkecomb filé, 

mediterrán 

tésztasaláta

Füstölt sajttal töltött 

sertésborda rántva, 

petrezselymes 

burgonya, 

savanyúság

Rozmaringos sült 

csirkecomb, friss 

saláta, öntet

Parajos- csirkés 

lasagne

augusztus 12. augusztus 13. augusztus 14. augusztus 15. augusztus 16.

Palócleves Grízgaluska leves Zellerkrém leves Marhahúsleves
Bodzás 

szamócaleves

Túrós derelye édes 

tejföllel

Lecsós csirkecomb, 

párolt rizs

Milánói sertésborda, 

trappista sajt

Főtt marhahús, 

gyümölcsmártás, 

pirított dara

Roston pulykamell, 

zöldséges bulgur

Palócleves Grízgaluska leves Zellerkrém leves Marhahúsleves
Bodzás 

szamócaleves

Serpenyős pulyka 

aprópecsenye

Sárgaborsó főzelék, 

sült kolbász

Csirkehússal rakott 

brokkoli

Csülök pékné 

módra, savanyúság

Gombapaprikás, 

vajas galuska

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

Fogyasszon el éttermünkben 

egy három fogásos ebédet 

/leves+főétel+desszert/ és 

vendégünk egy presszókávéra!



augusztus 21. augusztus 22. augusztus 23.

Májgombócleves
Csiperkekrém leves 

krutonnal
Zöldborsó leves

Szilvás gombóc, 

fahéjas porcukor

Gyros, pirított 

burgonya, friss 

saláta, öntet

Sertéspörkölt, 

tarhonya, 

uborkasaláta

Májgombócleves
Csiperkekrém leves 

krutonnal
Zöldborsó leves

Székelykáposzta, 

tejföl

Sólet, füstölt- főtt 

tarja

Trappista sajt 

rántva, párolt rizs, 

tartármártás

augusztus 26. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. augusztus 30.

Tárkonyos 

csirkeragu leves
Paradicsomleves Karfiolleves Sajtkrémleves Kertészleves

Mákos guba 

vaníliaöntettel

Halrudacska, párolt 

rizs, tartármártás
Borsos tokány, tészta

Zöldborsó főzelék, 

rántott csirkecomb 

filé

Rakott burgonya, 

savanyúság

Tárkonyos 

csirkeragu leves
Paradicsomleves Karfiolleves Sajtkrémleves Kertészleves

Fűszeres 

csirkeszárny, 

balzsamos bulgur 

saláta

Hawaii csirkemell, 

kemencés burgonya

Quesadilla sajttal, 

friss salátával, 

joghurtos öntettel

Fokhagymás 

sertéstarja, bugaci 

saláta

Zúzapörkölt, tészta, 

káposztasaláta

www.diaketkeztetes.net

www.facebook.com/szekszardidiaketkeztetes/

www.instagram.com/diaketkeztetes/

Jó étvágyat kívánunk!

Étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

 MENÜ ÁRA: 1.150.-Ft      LEVES: 350 Ft       FŐÉTEL: 800 Ft
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