
június 3. június 4. június 5. június 6. június 7.

Kolbászos fejtett 

bableves
Grízgaluska leves

Vegyes 

gyümölcsleves
Csontleves

Lengyeles 

árpagyöngy leves

Grízes tészta, házi 

baracklekvár

Paradicsomos 

húsgombóc, főtt 

burgonya

Csirkemáj rizottó 

sajttal

Vadas marharagu, 

makaróni

Pusztapörkölt, 

uborkasaláta

Kolbászos fejtett 

bableves
Grízgaluska leves

Vegyes 

gyümölcsleves
Csontleves

Lengyeles 

árpagyöngy leves

Hentes tokány, 

párolt rizs

Roston csirkemell, 

vajas párolt zöldség

Füstölt sajttal 

töltött sertésborda, 

karottás 

burgonyapüré

Tőkehalporció 

rántva, majonézes 

kukorica

Gyros, friss saláta, 

öntet, pita

június 10. június 11. június 12. június 13. június 14.

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

Paradicsomleves Tarhonyaleves Zellerkrém leves Kertészleves

Tavaszi rizses hús, 

savanyúság

Zöldborsó főzelék, 

rántott csirkemell

Bolognai spagetti, 

sajt

Sült csirkecomb, 

hagymás tört 

burgonya, 

savanyúság

Paradicsomleves Tarhonyaleves Zellerkrém leves Kertészleves

Sörben sült csülök, 

fűszeres 

parázsburgonya, 

savanyúság

Hawaii sertésborda, 

cukkinis rizs

Székelykáposzta, 

tejföl

Zöldséges 

marharagu, nudli

június 17. június 18. június 19. június 20. június 21.

Z
ár

va



Tárkonyos 

szárnyas raguleves
Lebbencsleves Gombaleves Karfiolleves

Őszibarackkrém 

leves

Káposztás tészta, 

alma

Parajfőzelék, virslis 

omlett

Sok magvas rántott 

halfilé, párolt rizs, 

tartármártás

Natúr sertésborda, 

burgonyapüré, 

paradicsom saláta

Pásztortarhonya, 

savanyúság

Tárkonyos 

szárnyas raguleves
Lebbencsleves Gombaleves Karfiolleves

Őszibarackkrém 

leves

Csülökpörkölt, sós 

burgonya, 

savanyúság

Mézes- mustáros 

csirkecombfilé, 

zöldséges bulgur

Csirkehússal rakott 

brokkoli

Fűszeres- hagymás 

pulykamáj, párolt 

rizs, savanyúság

Rántott 

csirkecombfilé, 

bugaci saláta

június 24. június 25. június 26. június 27. június 28.

Lencsegulyás Karalábé leves
Mediterrán 

gyümölcsleves
Csontleves

Fokhagymakrém 

leves

Meggyes- mákos 

nudli, vaníliaöntet

Rakott burgonya, 

savanyúság

Kapros tökfőzelék, 

pulykapörkölt

Vasi pecsenye, 

párolt rizs, házi 

vegyes savanyúság

Temesvári ragu, 

tészta

Lencsegulyás Karalábé leves
Mediterrán 

gyümölcsleves
Csontleves

Fokhagymakrém 

leves

Trappista sajt 

rántva, párolt rizs, 

tartármártás

Ketchupos 

csirkecomb, friss 

saláta, öntet

Rántott 

sertésborda, tepsis 

burgonya, 

savanyúság

Kolbászos- 

tarhonyás lecsó

Torinói csirkemell, 

petrezselymes 

burgonya, 

savanyúság

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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