Az ár alatti kódok azon összetevőket jelölik, amelyek a rá érzékenyeknél allergiás reakciót válthatnak ki.
Jelmagyarázat: d - dió; g - glutén; m - mustár; s - sajt; t - tojás; tej - tej; tejf - tejföl; tejsz - tejszín; tr - túró; v - vaj; z - zeller.

48. hét 2019. 11.25.-11.29.
Bazsalikomos paradicsomleves,
reszelt sajt*

480 Ft

Francia hagymaleves, sajtos
galuska*

480 Ft

Lebbencsleves

Szárnyashúsgombóc leves

640 Ft

Gulyásleves

720 Ft

Húsos erőleves, csigatészta

Sült pulykacomb, pecsenylével,
házi burgonyapüré

900 Ft

Pincepörkölt, benne főtt burgonya
(sertés tarja, marhafelsál)

960 Ft

Csíkos tokány, orsótészta

Sertéspörkölt, nokedli

880 Ft

Húsos rakott karfiol

Majorannás csirkemájjal töltött
sertésborda, sült kocka burgonya

960 Ft
g, t

Csirkemell sörtésztában sütve,
rizi - bizi

900 Ft

Erdei fűszerekben pácolt
csirkemell rántva, kukoricás rizs

920 Ft

Lilahagymával és füstölt sajttal
töltött karaj, vajas burgonya

1000 Ft Velővel töltött borda, rizs

Holstein sertésszelet,
petrezselymes burgonya

920 Ft

Szűzérmék, négysajtmártás,
burgonyakrokett

Pármai spagetti (sonkás,
tejszínes, sajtos)

860 Ft

Milánói makaróni

Vargabéles*

820 Ft

Fahéjas meggyes lepény*

Kapros, tejfölös zöldbabfőzelék,
szárnyashúsos vagdalt

820 Ft

Lencsefőzelék füstölt tarja

Kapros, tejfölös
zöldbabfőzelék*

420 Ft

Lencsefőzelék*

940 Ft

Kínai édes-savanyú csirkemell,
jázmin rizs

g, z

g, t, z

tej, v

g, t, m

g, t

Paradicsommal, sajttal,
póréhagymával sült csirkemell, rizs
613 Kcal,56,6g.f,22,2g.zs,52,8g.sz

Rántott brokkol, rizs, majonéz
Csirkecombfilé diókéregben,
sült baconos vegyes zöldség

g, tejf, t

Resztelt csirkemáj, főtt
burgonya

980 Ft

Vadas marha, csőtészta

900 Ft

Baconnal és krémsajttal töltött
sertésborda, rizs

1020 Ft Rántott tonhal, rizs, majonéz

980 Ft

Rántott sertéstarja,
petrezselymes burgonya

920 Ft

1100 Ft zöldséges rizs
g, t, tej

Sajtos sült csirkecomb,

980 Ft

Borjúpaprikás, vajas galuska

1200 Ft törtburgonya
g, t, tejf

860 Ft

Húsos lasagne

900 Ft

Túrós csusza

800 Ft

Vegyes palacsinta / ízes, túrós,
kakaós/ *

780 Ft

Grízes tészta, baracklekvár*

860 Ft

Tejszínes parajfőzelék, sült
csirkemell, főtt burgonya

840 Ft

420 Ft

Tejszínes parajfőzelék, főtt
tojás, burgonya*
Rozmaringos karajpecsenye,
zöldséges burgonyapüré

760 Ft

Paradicsommal. mozzarellával
rakott csirkemell, rizs
tejf, g, tej, t

940 Ft
g, t

Rántott pulykamell,
petrezselymes burgonya

g, t

g, tejf, m

688 kcal,43,7 g.f,19,6 g.zs,86,2 g.sz

g, tejf, m

980 Ft
z

g, t

g, t

552 kcal,37,3 g.f,38,4 g.zs,50,7 g.sz

920 Ft
tej, v

880 Ft

Szárazbabfőzelék*

420 Ft

Zöldborsófőzelék*

420 Ft

1000 Ft

Emeletes rakott csirkemell
(sonka,ananász,sajt), rizs

960 Ft

Rántott mozzarella, rizi-bizi*
835 kcal,51,4 g.f,30,6 g.zs,86,7 g.sz

940 Ft

Főtt füstölt csülök, sárgaborsó
főzelék

Rántott sajt, rizs, majonéz

Almapaprika

160 Ft

Gesztenyepüré

g, t

Zöldborsófőzelék, sült virsli

Erdei gombapaprikás, galuska*

g, tejf
g, tejf

g, t

Metélőhagymás, sonkás túrókrémmel
rakott csirkemell, grill zöldségek

g, t, tejsz

g, t, tej

g, tej
g, tej

637 kcal,54,5 g.f,10,3 g.zs,82,9 g.sz

Szezámmagos rántott
g, tejf, tej, m pulykamell, vitaminsaláta
Marhasült, feketeszeder mártás,
900 Ft főtt burgonya

900 Ft

920kcal,58,3g.f,47,9g.zs,76,5g.sz

620kcal,48,6g.f,5,2g.zs,95,2g.sz

1020 Ft

860 Ft

g, t, s

960 Ft

1000 Ft

g, tejf, t, m, tej

Szárazbabfőzelék, pirított
császárhús

860 Ft

860 Ft

g, t

Vegyes bőségtál, rizi - bizi
(fokhagymával pácolt karaj, párizsi
csirkemell, rántott gomba)

g, tejf, t

880 Ft

Paradicsomos burgonya főzelék,
kemencés csirkemell

Tejszínes, gombás, sajtos
lasagne

g, t

g, t

960 Ft

614kcal,48,6g.f,5,2g.zs,95,2g.sz.

880 Ft

Mogyorókrémes
minigombóc,vanília sodó*

g, t

Zabpelyhes tengeri halfasírt,
jázmin rizs, kínai zöldségekkel

1020 Ft Paprikás csirke, tészta köret

g, t

740 Ft

Casino tojások, francia saláta*

920 Ft

960 Ft

980 Ft

920 Ft

Lecsós pecsenye kacsamáj, főtt
burgonya

Stefánia vagdalt, szezámos
fasírt, szaftos tört burgonya

820 Ft

g, t, tejf

Bolognai töltött gombafejek,
penne /marhahús/

960 Ft

g, t, z

Fokhagymás sertéskaraj csíkok,
márványsajtos gnocchi

960 Ft

440 kcal,27 g.f,3,9 g.zs,78 g.sz

640 Ft

800 Ft

840 Ft

568 kcal,32,3g.f,6,7g.zs,56,1g.sz

g, tejsz

1450 Ft

tej, t, g

g

580 Ft

Sült kacsacomb, párolt káposzta.

g, t, s, tej, tejf

g

1100 Ft Sertésraguleves

g, t, tejf, m, z

Grillezett csikecomb falatok, toscan
saláta / mozzerállás, paradicsomos
jégsaláta, bazsalikomos joghurtos öntet/

653 kcal,45,8 g.f,16,83 g.zs,81,7 g.sz
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880 Ft

g, t, tej

g, t

614 kcal,56,7 g.f,44,2 g.zs,22,8 g.sz

Serpenyős csirkemell, bébi kukorica,
pritamin paprika és brokkoli, rizs

Halászlé, pontyfilével

g, tejf, t, z

g, t, z

g, t, s

g, tejf, t, tr, v, tej

g

680 Ft

g, t

g, t, z

t, g

g, t, z

Magyaros gombaleves*

tejsz, g

480 Ft

Mézes vörösboros
szilvaleves*/melegen tálalva/

440 Ft

980 Ft
g, t

1020 Ft

564 kcal,36,5 g.f,18,7 g.zs,40,7 g.sz

960 Ft

414 kcal,49,8 g.f,22,9 g.zs,18,7,g.sz

Vasalt csirkecombfilé, kapros
töklecsó

960 Ft

476 kcal,38,7g.f,9,7 g.zs,27,3g.sz

g, t, tejf, m

940 Ft

Omlett, csőben sült vegyes
zöldségekkel

820 Ft

Sütőben sült padlizsán,
paradicsommal, sajttal, rizs

820 Ft

Petrezselymes tejfölös
burgonyafőzelék, tükörtojás

800 Ft

Cékla

160 Ft

Uborkasaláta

160 Ft

Majonézes káposztasaláta

160 Ft

Csemege uborka

160 Ft

580
Ft
tejsz

Gyümölcs rizs

420tej Ft

Tökös mákos rétes

480
Ft
g, t, tej

Méteres kalács

500
Ft
g, tej, t

Gundel palacsinta

480
Ft
g, t, tej, d

Erdei fűszerekben pácolt
csirkemell rántva, kukoricás rizs

650 Ft

Húsos rakott karfiol

Paradicsommal. mozzarellával
rakott csirkemell, rizs
tejf, g, tej, t

700 Ft

Rántott mozzarella, rizi-bizi*

700 Ft

Paprikás csirke, tészta köret

620 Ft

Kapros, tejfölös zöldbabfőzelék,
szárnyashúsos vagdalt

580 Ft

Lencsefőzelék füstölt tarja

600 Ft

Baconnal és krémsajttal töltött
sertésborda, rizs

700 Ft

Emeletes rakott csirkemell
(sonka,ananász,sajt), rizs

B + G2
B+D
A+C

970 Ft A + E1

940 Ft A + E1

900 Ft A + C

880 Ft B + H

1000 Ft

1420 Ft B + G2

1420 Ft B + D

1560 Ft B +G1

1780 Ft A + E1

1480 Ft

1320 Ft A + C

1360 Ft A + C

1260 Ft A + C

1240 Ft B + G2

1420 Ft

g, t

g, t, z

g, t

660 Ft
600 Ft
g, tejf, m

Tejszínes parajfőzelék, sült
csirkemell, főtt burgonya

g, t, tej, s

g

g, t

g, t

g, t

g, tejf, t

680 Ft

