
október 1. október 2. október 3. október 4.

Gombaleves Zöldborsóleves
Vegyes 

gyümölcsleves
Csontleves 

Rakott karfiol

Rántott 

csirkecombfilé, 

petrezselymes 

burgonya, sav

Fűszeres-hagymás 

csirkemáj, párolt rizs

Vadas marharagu 

makarónival

Gombaleves Zöldborsóleves
Vegyes 

gyümölcsleves
Csontleves 

Hentestokány, párolt 

rizs

Sárközi tarhonyás 

hús, savanyúság

Csülök Pékné módra, 

savanyúság

Trappista sajt rántva 

majonézes kukorica 

salátával

október 7. október 8. október 9. október 10. október 11.

Sárgaborsóleves 

gazdagon
Tarhonyaleves Marhahúsleves

Fokhagyma 

krémleves krutonnal
Kertészleves

Sajtos-tejfölös 

spagetti

Halfilé ropogós 

bundában, párolt rizs, 

tartár

Főtt marhahús, 

gyümölcsmártás, 

pirított dara

Rozmaringos sült 

csirkecomb, 

zöldborsós 

burgonyapüré

Reform töltött 

káposzta, tejföl

Sárgaborsóleves 

gazdagon
Tarhonyaleves Marhahúsleves

Fokhagyma 

krémleves krutonnal
Kertészleves

Rántott 

csirkeszárny, 

fűszeres 

parázsburgonya, 

savanyúság

Mustáros 

lencsefőzelék, sült 

kolbász

Négysajtos lasagne

Füstölt sajttal töltött 

sertésborda, 

kukoricás rizs

Burrito vörösbabbal, 

saláta, joghurtos 

öntet

október 14. október 15. október 16. október 17. október 18.

Szárnyas 

raguleves
Meggyleves Májgombócleves Karfiolleves

Lengyeles 

árpagyöngyleves

Mákos-meggyes 

nudli, vanília sodó

Kelkáposztafőzelék, 

házi vagdalt

Rántott 

csirkemellfilé, párolt 

bulgur, franciasaláta

Bácskai rizses hús, 

savanyú

Paradicsomos 

húsgombóc, főtt 

burgonya

Szárnyas 

raguleves
Meggyleves Májgombócleves Karfiolleves

Lengyeles 

árpagyöngyleves

Vasi pecsenye, 

bugaci saláta

Csülökpörkölt, 

galuska, savanyú

Rizsfelfújt, 

csokoládé öntet

Óvári pulykamell, 

petrezselymes 

burgonya, savanyú

Gyros, friss saláta, 

pita, öntet

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap



október 21. október 22. október 23. október 24. október 25.

Marhagulyás Zöldbableves Csontleves Karalábéleves

Grízes tészta, házi 

baracklekvárral

Halrudacska, párolt 

rizs, tartár

Szárazbabfőzelék, 

sertéspörkölt

Mustáros csirkcomb, 

karottás párolt rizs

Marhagulyás Zöldbableves Csontleves Karalábéleves

Torinói jércemell, 

friss saláta

Lecsós sertésborda, 

tarhonya

Rántott 

csirkecombfilé, tepsis 

burgonya, savanyú

Bolognai spagetti, 

trappista sajt

október 28. október 29. október 30. október 31. november 1.

Palócleves Paradicsomleves Lebbencsleves
Bodzás 

szamócakrémleves

Ízes derelye, 

porcukor

Zöldborsó főzelék, 

rántott sertésborda

Tavaszi szárnyas 

rizses hús

Csirkepörkölt, tészta, 

savanyú

Palócleves Paradicsomleves Lebbencsleves
Bodzás 

szamócakrémleves

Paradicsomos 

káposzta, sült 

oldalas

Roston csirkemell, 

vajas párolt zöldség

Chia-magos 

pulykamell rántva, 

balzsamos 

bulgursaláta

Natúr sertésborda, 

hagymás-tört 

burgonya, savanyú

www.diaketkeztetes.net

www.facebook.com/szekszardidiaketkeztetes/

www.instagram.com/diaketkeztetes/

Jó étvágyat kívánunk!
Étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

 MENÜ ÁRA: 1.250.-Ft      LEVES: 400 Ft      FŐÉTEL: 850 Ft

Fogyasszon el éttermünkben egy 

három fogásos ebédet 

/leves+főétel+desszert/ és 

vendégünk egy presszókávéra!
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