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

07. hét 2018. 02.12.-02.16.

Fokhagymakrém leves,
zsemlekocka*

380 Ft

Gyümölcsleves*

Bakonyi betyárleves,
sertéshússal (gomba, zöldségek)

520 Ft

Húsleves gazdagon / tyúk,marha/

780 Ft
800 Ft

Rizses hús
Fokhagymás sertéssült, szaftos
törtburgonya

440 Ft

Zöldséges grizgaluskaleves

600 Ft

Babgulyás (marhahús)

Tejfölös mustáros csirkecomb
filé, házi galuska

800 Ft

Brassói aprópecsenye

Rakott krumpli

840 Ft

Csirkezúza pörkölt, nokedli

g, tejsz

g, tejf

g, tejf, t, z

Mézes vörösboros
szilvaleves*/melegen tálalva/

460 Ft

Zöldséges csontleves,
májgaluskával

480 Ft

Frankfurti leves

540 Ft

820 Ft

Tarhonyás hús, pulykacomb
filéből

780 Ft

Töltött káposzta

700 Ft

Harcsapaprikás, szalonnás túrós
csuszával

1450 Ft Borsos tokány, kézi tarhonya

Tejfölös karfiolleves*

600 Ft

g, t, z

g, t, z

g, t, z

g, t

g, tejf, t, tej

g, t

g, t, z

g, t, z

g, tejsz

g, tejf

g, t

860 Ft
g, t, tejf

g, tejf, t

900 Ft
g, t

820 Ft

Kapros juhtúróval töltött
csirkemell, petrezselymes
burgonya

860 Ft

780 Ft

Debreceni töltött borda,
petrezselymes burgonya

860 Ft

Pulykamell füstölt sajtos
bundában, házi burgonyapüré

820 Ft

Milánói sertésborda

860 Ft

Csirkemell párizsi bundában,
rizi - bizi

800 Ft

Camemberttel és sonkával töltött
borda, rizs

880 Ft

Csirkemell három magvas
bundában, zöldséges rizs

800 Ft

Sajttal töltött sertésborda, rizibizi

840 Ft

Paprikás bundában sült hekk filé,
Vörösboros szarvas pörkölt, főtt
fűszeres hasábburgonya,
920 Ft burgonya
g, t, tej, tejf, m
fokhagymás tartár

960 Ft

Fokhagymával tüzdelt egészben
sült sertéstarja, tepsis burgonya

820 Ft

Sertéscsülök pékné módra

960 Ft

Gesztenyével és aszalt szilvával
töltött pulykamell, burgonya püré

920 Ft

660 Ft

Krumplis tészta

660 Ft

Bolognai rakott
penne/sertéshúsból/

800 Ft

Sertészűzérmék,
négysajtmártás,burgonygombóc

960 Ft

Tejfölös, paprikás csirkés rakott
tészta, reszelt sajt

800 Ft

660 Ft

Rakott palacsinta /
túró,kakaó,lekvár/*

640 Ft

Házi ízes bukta*

600 Ft

Barackos gombóc*

720 Ft

Máglyarakás*

680 Ft

700 Ft

Kelkáposztafőzelék,
fokhagymás sertés aprópecsenye

700 Ft

Zöldbabfőzelék, sült debreceni

740 Ft

Majorannás burgonyafőzelék,
csirke nuggets

740 Ft

Babfőzelék sertéspörkölt

400 Ft

Kelkáposzta főzelék*

400 Ft

Zöldbabfőzelék*

400 Ft

Majorannás burgonyafőzelék*

400 Ft

Babfőzelék*

400 Ft

860 Ft

Óvári csirkemell, rizs /sonka,
gomba, sajt/

840 Ft

Sajttal, brokkolival göngyölt
pulykamell, vajas párolt kukorica

880 Ft

Szárnyashúsgombócok
kapormártás, rizs

760 Ft

Rakott kel csirkehússal

800 Ft

Rántott csirkemell, rizi-bizi

g, t

Gombával és sajttal töltött karaj,
házi burgonyapüré

Tejfölös sajtos spagetti*

g, t, tej, v

g, t

Rizsfelfújt, baracklekvár*

tej, t

Sárgaborsó főzelék, vagdalt

g, t

Ságaborsó főzelék*
Sült csirkecomb, zöldség köret

g

465 kcal,47,1 g.f,12,3 g.zs,22,1 g.sz

g, t

g, t, tej

g

Rántott pontyfilé, hagymás
burgonyasaláta

Zöldséges köleskása, barbecue
csirkemell

820 Ft

Pulykacomb pecsenye, mézes
cékla raguval, jázmin rizs

z

860 Ft

564 kcal,35,2 g.f,17,6 g.zs,48,8 g,sz

g, t

g, s, t

g, tejf
g, tejf

772 kcal,44,7 g.f,48 g.zs.36,6 g.sz

980 Ft

Cézár saláta sült csirkemellel

880 Ft

Erdei gombapaprikás,
gluténmentes tészta*

g, t, tejf, m

757 kcal,48,4 g.f,27,8 g.zs,96,5 g.sz

Majorannás sült csirkeszárnyak,
póréhegymás párolt gersli

g, t, tej, v

684 kcal,51,8 g.f,15,1 g.zs,85,2 g.sz

483 kcal,38,9 g.f,9,2 g.zs,80,4 g.sz

g, t

g, tejsz

761 kcal,51,8g.f,22,1 g.zs,88,2 g.sz

820 Ft

m, tr, tejf

Rántott gombafejek, rizs,
majonéz*

780 Ft

Tepsis burgonya leveles
spenóttal és csirkemellel sütve

780 Ft

Párolt marhafelsál, snidlinges
főtt burgonya, tormamártás

800 Ft
g, tejf

Tengeri halas, zöldséges rizottó
611 kcal,49,8 g.f,18,7 g.zs,45,8 g.sz

g, t

700 Ft
g, tejf

Kőrözöttel töltött sajttekercsek,
francia saláta*

412 kcal,41,8 g.f,2,4 g,zs,42,4 g.sz

g, t

g, t, tej, d

g, tejf, t
g, tejf

g, t

g, tej, v

840 Ft

g, tejf, t, tej, m

Fitness csirkemell paprikás,
durum orsótészta

g, t, sz

g, tej, t

765 kcal,40,5 g.f,20,3 g.zs,81,2 g.sz

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

800 Ft

g, s, t

g, t, tej

g

695 kcal,52,8 g.f,21,8 g.zs,80,3 g.sz

840 Ft

Pulykamell steak, almás párolt
káposzta, tört burgonya

g, t, m

g, t

Sopszka saláta, baconba göngyölt
csirkemell/kevert friss saláta,
juhtúróval/

392 kcal,41,1g.f,2,9 g,zs,39,5 g.sz
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320 Ft

320 Ft

g, tejf

g, t, tejf

720 Ft

g, tejf, t, tej, m

920 Ft

670 kcal,31,9 g.f,35,2 g.zs,46,5 g.sz

900 Ft
s

Tojásos zöldséges csirkemell
rolád, zölborsós barnarizs

840 Ft

623 kcal,50,38 g.f,23,3 g.zs,33 g.sz

Káposztasaláta

140 Ft

Gyöngyhagyma

140 Ft

Csalamádé

140 Ft

Uborkasaláta

Őszibarackos gyümölcsrizs

340 Ft

Csoki torta

420 Ft

Almás pite

420 Ft

Somlói galuska

Fokhagymás sertéssült, szaftos
törtburgonya

560 Ft

Óvári csirkemell, rizs /sonka,
gomba, sajt/

600 Ft

Pulykamell füstölt sajtos
bundában, házi burgonyapüré

580 Ft

Csirkemell három magvas
bundában, zöldséges rizs

A + E1
B + G2
A+C

780 Ft A + D

840 Ft A + D

680 Ft A + C

740 Ft B + G2

820 Ft

1120 Ft A + E1

1220 Ft B + G2

1120 Ft B + H

1160 Ft A + D

1280 Ft

1100 Ft B + G2

1160 Ft A + C

1080 Ft A + C

1040 Ft B + G2

1160 Ft

tej

g, tej, t

g, t, tej

g, t, tej, v

140 Ft

Céklasaláta

140 Ft

460 Ft

Túrós rétes

380 Ft

560 Ft

Tejfölös, paprikás csirkés rakott
tészta, reszelt sajt

560 Ft

g, t, tej, tejsz, d

g, t, sz

g, tejf, t

g, t

