
2020. márciusi menza befizetése 

(22 nap) 

Teljes ár: 9.680- Ft 

50 %-os ár: 4.840- Ft 
(440 Ft; 220 Ft/adag) 

02. hó 25-én (kedden) 

0900-tól-1500-ig lesz. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bakos és Társai Bt.          9. hét 

Kecskemét GIMNÁZIUM ÉTLAPJA 2020.02.24.-2020.02.28. 

Aradi vértanuk tere 9/b.             

Tel.: 76/ 504 - 201             

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ebéd                

A menü 

Hamis gulyásleves csipetkével 

*1,3,9 
Zöldséges rizsleves *9 Paradicsomleves betűtésztával *1,3,9 Tarhonyaleves *1,3,9 Szárazbab leves 

Trappista sajtos, tejfölös Füstölt sajtos, csőbensült brokkoli Pulykamedallion rizottó Párolt sertéscomb apró  kiskocka tésztával *1,3,9 

durum spagetti *1,7 
sertéscombbal, tojással és kölessel 

*1,3,6,7 reszelt trappista sajttal *7 
Finomfőzelék *1,7 Ananászos mozzarellás 

Teljeskiőrlésű kenyér *1 Teljeskiőrlésű kenyér *1 (pulykamedál, rizs, zöldborsó, (tej, 1,5%-os, zöldborsó, csirkemell szelet *1,7 

Alma Körte 
trappista sajt) 

sárgarépa, karalábé, tejföl 12%-

os) 
Tört burgonya margarinnal *6 

    Fejeskáposzta saláta Teljeskiőrlésű kenyér *1 Kapros joghurtos saláta *7 

      Linzer karika *1,3,6 (joghurt, fejeskáposzta, jégsaláta, 

        
sárgarépa, kígyóuborka, 

lilahagyma) 
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.: 

881 Kcal 33 g 28 g / 11,4 g 815 Kcal 41 g 30 g / 8,4 g 838 Kcal 43 g 15 g / 4,2 g 849 Kcal 44 g 27 g / 7,2 g 892 Kcal 52 g 23 g / 6,7 g 

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

122 g 0 g 3,5 g 93 g 0 g 3,4 g 130 g 29 g 3,9 g 106 g 17 g 4 g 117 g 3 g 3,4 g 

Ebéd                

B menü 

Hamis gulyásleves csipetkével 

*1,3,9 
Zöldséges rizsleves *9 Paradicsomleves betűtésztával *1,3,9 Tarhonyaleves *1,3,9 Szárazbab leves 

Túrós csusza *1,3,7 Pulykamedál pörkölt 
Mustáros sertésflekken karajból 

*7,10 
Rakott kelkáposzta *1,3,7  kiskocka tésztával *1,3,9 

(csusza tészta, túró, tejföl 12%-os, Tejfölös burgonyafőzelék *1,7 Hagymás tört burgonya (kelkáposzta, sertéscomb, Csirkemell gyros 

szalonnapörc) Teljeskiőrlésű kenyér *1 Fejeskáposzta saláta tejföl 12%*os, bulgur, tojás) Párolt rizs 

Teljeskiőrlésű kenyér *1 Körte   Teljeskiőrlésű kenyér *1 Kapros joghurtos saláta *7 

Alma     Linzer karika *1,3,6 (joghurt, fejeskáposzta, jégsaláta, 

        
sárgarépa, kígyóuborka, 

lilahagyma) 

          
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.: 

895 Kcal 40 g 25 g / 8,5 g 787 Kcal 40 g 21 g / 4,1 g 811 Kcal 33 g 23 g / 4,6 g 888 Kcal 45 g 30 g / 8,1 g 897 Kcal 49 g 24 g / 3,8 g 

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

125 g 0 g 3,2 g 109 g 3 g 3,4 g 116 g 29 g 4 g 110 g 9 g 3,2 g 119 g 0 g 3,5 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 

Az ételkészítés során a keresztszennyezés lehetősége fennáll. Diétás étkeztetés igénybevételéről, kérjük érdeklődjön a bakosestarsai@hotmail.hu e-mail címen. 

                

Jó étvágyat kívánunk! 

 Bakos Tamás  Tóthné Balla Mária 

 Bt. Vezető  Élelmezésvezető 

 

 



Bakos és Társai Bt.          10.hét 

Kecskemét GIMNÁZIUM ÉTLAPJA 2020.03.02.-2020.03.06. 

Aradi vértanuk tere 9/b.             

Tel.: 76/ 504 - 201             

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ebéd                

A menü 

Mediterrán zöldségleves *1,3,9 Lebbencsleves *1,3,9 Gyümölcsleves *1,3,7 Zöldséges árpagyöngyleves *1,9 Karfiolkrém leves 

(burgonya, kelkáposzta, sárgarépa, 

petrezselyemgyökér, 

(vegyes zöldség, burgonya, lebbencs 

tészta) 
Sertéskaraj, trappista sajtos, Székelykáposzta *1,7 pirított tökmaggal *1,3,7,9 

zeller, karalábé, pritamin paprika kocka, tészta) Párolt sertéscomb apró 
lilahagymás sajtkrémmel 

*1,7 
(savanyúkáposzta, sertéscomb, Fűszeres tilápia halvagdalt *1,3,4,7,10 

Tarhonyás sertéscomb *1 Zöldborsófőzelék *1,7 Petrezselymes burgonya 
tejföl 12%*os, rizs, füstölt szalonna, 

fűszerpaprika) 
Sárgarépás rizs 

(durum tarhonya, sertéscomb, lecsó, Csokoládés müzli szelet *1,5,6,7,8,11,12 Uborkasaláta Tejföl *7 Tartármártás *3,7,10 

vöröshagyma, fokhagyma, fűszerpaprika) Teljeskiőrlésű kenyér *1   Teljeskiőrlésű kenyér *1 
(tejföl 12%-os, zsírszegény majonéz, 

mustár, 

Cékla *10     Körte citromlé, cukor, jódozott só, fehérbors) 

          
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.: 

803 Kcal 35 g 32 g / 8 g 830 Kcal 38 g 29 g / 7,2 g 819 Kcal 37 g 23 g / 8,5 g 824 Kcal 35 g 34 g / 10,7 g 897 Kcal 47 g 37 g / 7,6 g 

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

91 g 6 g 3,3 g 103 g 13 g 3,3 g 112 g 28 g 3 g 93 g 0 g 4 g 93 g 0 g 3,4 g 

Ebéd                

B menü 

Mediterrán zöldségleves *1,3,9 Lebbencsleves *1,3,9 Gyümölcsleves *1,3,7 Zöldséges árpagyöngyleves *1,9 Karfiolkrém leves 

(burgonya, kelkáposzta, sárgarépa, 

petrezselyemgyökér, 

(vegyes zöldség, burgonya, lebbencs 

tészta) 
Lecsós sertéscomb tokány *1 Rakott savanyúkáposzta *3,7 pirított tökmaggal *1,3,7,9 

zeller, karalábé, pritamin paprika kocka, tészta) Párolt sertéscomb apró Párolt bulgur *1 (savanyúkáposzta, sertéscomb, tejföl 12 %-os, Rántott pangasius halfilé *1,3,4 

Csőbensült bolognai penne *1,3,7 Sóskafőzelék Uborkasaláta rizs, tojás, füstölt szalonna, fűszerpaprika) Sokzöldséges rizs 

(durum penne, sertéscomb,  főtt burgonyával *1,7   Teljeskiőrlésű kenyér *1 (kukorica, zöldborsó, pritamin paprika, 

tejföl 12%-os, tojás, trappista sajt, Csokoládés müzli szelet *1,5,6,7,8,11,12   Körte sárgarépa, csiperke gomba) 

paradicsompüré, ketchup, fűszerek) Teljeskiőrlésű kenyér *1       

Körte         
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.: 

827 Kcal 38 g 28 g / 8,8 g 893 Kcal 33 g 31 g / 8 g 841 Kcal 34 g 26 g / 5,8 g 830 Kcal 34 g 36 g / 10,7 g 899 Kcal 44 g 39 g / 6,9 g 

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

104 g 7 g 3 g 117 g 24 g 3 g 122 g 30 g 2,9 g 93 g 0 g 4,3 g 92 g 0 g 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 

Az ételkészítés során a keresztszennyezés lehetősége fennáll. Diétás étkeztetés igénybevételéről, kérjük érdeklődjön a bakosestarsai@hotmail.hu e-mail címen. 

                

Jó étvágyat kívánunk! 

 Bakos Tamás  Tóthné Balla Mária Török Andrea 

 Bt. Vezető  Élelmezésvezető Dietetikus 

 

Bakos és Társai Bt.          11.hét 

Kecskemét GIMNÁZIUM ÉTLAPJA 2020.03.09-2020.03.13 



Aradi vértanuk tere 9/b.             

Tel.: 76/ 504 - 201             

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

A menü 

Bakonyi betyárleves *1,3,7,9 Csontleves finommetélttel *1,3,9 Tojásleves *1,3 Reszelt tészta leves *1,3,9   

(sertéscomb, sárgarépa, tejföl 12%-os,  Sertéscomb pörkölt 
Pritamin paprikás, sertés 

sonkás 
Trappista sajtos, csőbensült karfiol Zöldség leves tésztával 

burgonya, levestészta, petrezselyem 

gyökér, 
Majorannás burgonyafőzelék 

*1,7 
sertéskaraj *1 sertéscombbal, tojással és kölessel *1,3,7 Fűszeres búbos csirkemell 

zöldborsó, zeller, karalábé, csiperke 

gomba, 
Teljeskiőrlésű kenyér *1 (sertéskaraj, pritamin paprika, Teljeskiőrlésű kenyér *1 Hagymás tört burgonya 

szalonna, fűszerpaprika, kapor) Alma sertés sonka, paradicsompüré) Túródesszert kakaós bevonattal *5,6,7,8 Fészeksaláta 

Dejós metélt *1,6,8   Párolt rizs     

          

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

796 Kcal 33 g 27 g / 5 g 881 Kcal 43 g 24 g / 4,5 g 847 Kcal 40 g 33 g / 7 g 851 Kcal 42 g 35 g / 11,3 g 860 Kcal 48 g 30 g / 4,7 g 

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

104 g 21 g 1,9 g 121 g 3 g 3,5 g 95 g 0 g 3,3 g 91 g 11 g 3,9 g 97 g 5 g 3,3 g 

B menü 

Bakonyi betyárleves *1,3,7,9 Csontleves finommetélttel *1,3,9 Tojásleves *1,3 Reszelt tészta leves *1,3,9   

(sertéscomb, sárgarépa, tejföl 12%-os,  
Húsgombóc 

paradicsommártással,  
Hentes sertéstokány *1,10 Főtt sertés virsli *6   

burgonya, levestészta, petrezselyem 

gyökér, 
főtt burgonyával *1,3 (sertéscomb, sertés sonka, Vidámfőzelék *1,7   

zöldborsó, zeller, karalábé, csiperke 

gomba, 
Teljeskiőrlésű kenyér *1 

csemege uborka, füstölt 

szalonna) 
(zöldborsó, kukorica, sárgarépa,   

szalonna, fűszerpaprika, kapor) Banán Párolt rizs 
pritamin paprika, tej, 1,5%-os, tejföl 12%-

os) 
  

Aranygaluska *1,3,6,7,8     Teljeskiőrlésű kenyér *1   

(sült kelt tészta, dejó, dió)     Túródesszert kakaós bevonattal *5,6,7,8   

Vaníliasodó *1,3,7         
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.: 

899 Kcal 37 g 30 g / 7,3 g 898 Kcal 36 g 18 g / 3,8 g 815 Kcal 36 g 32 g / 7,2 g 865 Kcal 36 g 36 g / 12,2 g 838 Kcal 44 g 27 g / 5,6 g 

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

120 g 36 g 1,7 g 147 g 23 g 3,5 g 94 g 0 g 3,7 g 98 g 19 g 4,1 g 108 g 8 g 2,9 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

