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

33. hét 2020. 08.10.-08.14.
Zöldbableves*

480 Ft

Vegyes zöldségleves, csurgatott
tészta*

480 Ft

Fahéjas körteleves *

660 Ft

Csülkös bableves

740 Ft

Alföldi májgaluska leves

g, tejf, t, z

Grízgaluska leves, csirkehússal

g, t, z

g, t, tejf, z

1050 Ft Tarhonyás hús

Parasztos sertésszelet, tört
burgonya / szalonnás hagymás
ragu/

940 Ft

980 Ft

Csirkecomb brassói

g

980 Ft

g, t, tejf, tej, m

Füstölt sajttal töltött karaj, rizi bizi
Csirkemell kukoricapelyhes

Mozzarellával, bazsalikomos aszalt
paradicsommal töltött csirkemell,
sült kocka burgonya

1100 Ft bundában, petrezselymes burgonya

Vasi pecsenye, tört burgonya

940 Ft

Kiskondás kedvence
/cigánypecsenye, túrós csuszával/

Gombás, baconos, sonkás
ragu,orsótésztával, reszelt sajttal
besütve

900 Ft

Hortobágyi húsos palacsinta

Gyümölcsös tejberizs*

820 Ft

Mákos guba*

860 Ft

Firenzei tengeri halfilé
/spenótos, sajtos/, rizs
745kcal,51,8g.f,14,7g.zs,81,7g.sz

g, tejf, t, z

Pulykacomb paprikás,
szarvacska tészta

900 Ft
g, t, tejf

Fokhagymával tűzdelt sertéstarja,
tejfölös tepsis burgonya

1000 Ft

Paradicsomos húsgombóc, főtt
burgonya

900 Ft

Bakonyi sertésszelet, házi
galuska

960 Ft

900 Ft

Juhász kedvence, petrezselymes
burgonya /fetával és füstölt
csülökkel töltött borda/

1100 Ft

900 Ft

Sertéstokány hentes módra,
orsótészta

940 Ft

Póréhagymával, baconnal és sajttal

1100 Ft töltött borda, vajas törtburgonya
g, t
Rántott csirkeszárnyak, rizi bizi

g, t

g, t

g, t, z

Rántott csirkemáj,

1050 Ft petrezselymes burgonya
g, t

g, z

g, t

Csirkemell lenmagos orly

720 Ft

g, t, tejf

g, t

g, t

1000 Ft bundában, rizi - bizi
g, t

1050 Ft Töltött káposzta

980 Ft

Baconba göngyölt, sajttal töltött
sertésborda, házi burgonyapüré

1100 Ft rizs
tej, v

920 Ft

Bolognai spagetti

1020 Ft Füstölt csülkös sztrapacska

1050 Ft Káposztás tészta*

860 Ft

780 Ft

Szilvás derelye*

840 Ft

Őszibarackos, túrós kocka*

840 Ft

Almás, fahéjas gombóc

800 Ft

Kelkáposztafőzelék, szárnyashús
fasírt

840 Ft

Sóskafőzelék, sült csirkemell,
főtt burgonya

900 Ft

Sólet, főtt füstölt tarja, tojás

920 Ft

Tejfölös tökfőzelék, stefánia
vagdalt

860 Ft

440 Ft

Kelkáposzta főzelék*

440 Ft

860 Ft

Sólet, főtt tojás

820 Ft

Tejfölös tökfőzelék*

440 Ft

1050 Ft

Csőben sült, thai zöldségekkel
rakott, pulykamell, jázmin rizs

Sóskafőzelék, főtt tojás,
burgonya*
Újhagymás mozzarellával sütött
csirkemell, rizs

980 Ft

Tejszínes, gombás csirkemell,
durumtészta

920 Ft

Paradicsommal, cukkínivel rakott, light
sajttal sütött csirkecombfilé, kuszkusz

1020 Ft

g, t

g, t, tejsz

g, tej

g, t, v, tej

g, t

g, tejf, t

894kcal,63,9g.f,54,8g.zs,86,1g.sz

Boros lilakáposzta, aszalt szilvával
töltött sertésborda, puliszka

1050 Ft

g, t, s

Mexikói húspogácsa /marha,sertés/ chilis
paradicsomszósz, újhagymás, kukoricás rizs

g, t
g

1050 Ft

g, tej, t, v, s

Zabpelyhes kéregben sült

536kcal,45,8g.f,10,6g.zs,44,8g.sz

482kcal,56,4g.f,10,6g.zs,47,5g.sz

g

Főtt füstölt csülök, sárgaborsó
főzelék

1000 Ft
t

Zöldséges, sajtos csirkemell,
tekercs, petrezselymes, gombás rizs
565kcal,46,3g.f,9,7g.zs,82,9g.sz

980 Ft

Cézár saláta sült csirkemellel

920 Ft

Hekk filé burgonyapelyhes
bundában, olivás jázmin rizs

g, t

530kcal,43,7g.f,16,6g.zs,97,6g.sz

Joghurtos, barna rizses rakott

1020 Ft karfiol, csirkemellel
t, z

g, tejf, t, j

g

712kcal,44,9g.f,12,6g.zs,68,7g.sz

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

Rántott harcsafilé, tartár mártás,

g, tejf, t

g, tej

665kcal,58,9g.f,19,6g.zs,79,4g.sz

Rántott csirkecombfilé, vajas

722kcal,57,4g.f,26,2g.zs,84,6g.sz

1050 Ft csirkemell, párolt ceruzabab

g, t

1000 Ft zöldköret
tej, m, tejf

980 Ft

g, t

g, t, s

g, tej

1000 Ft Francia saláta, csabai karaj

712kcal,38,4g.f,11,9g.zs,75,6g.sz

920 Ft

g, t, tejf

Szezámmagos rántott csirkemell,
görög saláta

Sült csirkecomb, petrezselymes
párolt bébi répa, rizs

Füstölt húsos, virslis
burgonyaleves

Marhahúsleves, tészta

Mustáros hagymás,sonkás tojásos
töltött borda, zöldséges rizs

g, tej

Zöldborsófőzelék*

760 Ft

640 Ft

g

900 Ft

g, tej

Zöldborsófőzelék, sertéssült

g, t

g

680 Ft

g, t

g, t

1000 Ft Marhapörkölt, nokedli
g, tej, v

Tejszínes gyümölcsleves,
mediterrán gyümölcsökkel*

Zöldborsó leves *

g, tejsz

Baconnal göngyölt csirkemell,
pecsenylével, házi burgonyapüré

Rántott sajt, rizs, majonéz*

g

g, t

g, t

1450 Ft

g, t, tejf, m

g, t

gl, t

702kcal,58,2g.f,37,8g.zs,59.5g.sz

Oreganós csirkemell gyros, steak
t, tejf, tej, m burgonya, joghurtos zöldsaláta
Párolt marha, meggymártás, főtt
1100 Ft burgonya

960 Ft
h, t

980 Ft

g, t
g

g, tejf, v

1100 Ft
1050 Ft

647kcal,31,1g.f,28,9g.zs,51,9g.sz

Spenótos pulykamell rolád,

1000 Ft fokhagymás mártás, jázmin rizs

516kcal,44,9g.f,8,4g.zs,56,2g.sz

g, t, tej, v

858kcal,38,9g.f,24,6g.zs,87,3g.sz

1100 Ft
g, tejsz

Rántott cukkíni, rizs,
tartármártás

g, t, tejf, m

800 Ft

Tejszínes brokkoli főzelék,
tükör tojás

860 Ft

Makaróni négysajtos mártásban

820 Ft

Gomba fasírt, hagymás tört
burgonya

800 Ft

Sűlt zöldséges jázmin rizs,
füstölt eidámi

880 Ft

Káposzta saláta

220 Ft

Tejfölös uborkasaláta

260 Ft

Csalamádé

220 Ft

Fejes saláta

280 Ft

Paprikasaláta

260 Ft

Mogyorókrémes palacsinta

460
Ft
g, tej, t

Mazsolás túrós rétes

480
Ft
g, t, tej

Somlói galuska

560 Ft

Almás pite

520
Ft
g, t, tej

Mézes krémes

Parasztos sertésszelet, tört
burgonya / szalonnás hagymás
ragu/

660 Ft

Csirkecomb brassói

700 Ft

Tarhonyás hús

630 Ft

Füstölt csülkös sztrapacska

740 Ft

g, tejf, t, j

Csirkemell lenmagos orly
bundában, rizi - bizi

700 Ft

Zöldborsófőzelék, sertéssült

600 Ft

Kelkáposztafőzelék, szárnyashús
fasírt

600 Ft

Sóskafőzelék, főtt tojás,
burgonya*

630 Ft

Őszibarackos, túrós kocka*

600 Ft

Káposztás tészta*

620 Ft

g

g, tej

A + G1
B + G2
A+D
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g, t, z

480 Ft

620 Ft

g

g

g, t

g, t, tejsz

g, t, tej, tejsz, d

g, t

g

g, t

g, tejf, t

z

540 Ft

g, t, tej, tejsz

g, t

g, t

940 Ft A + E2

940 Ft B + D

1050 Ft A + E1

940 Ft B + G2

1000 Ft

1400 Ft B + G2

1440 Ft A + C

1420 Ft B + E2

1620 Ft A + E1

1650 Ft

1340 Ft A + C

1430 Ft B + G2

1400 Ft A + C

1320 Ft B + D

1560 Ft

