Az ár alatti kódok azon összetevőket jelölik, amelyek a rá érzékenyeknél allergiás reakciót válthatnak ki.
Jelmagyarázat: g - glutén; j - juhtúró; m - mustár; s - sajt; sz - szójaszósz; sze - szezámolaj; t - tojás; tej - tej; tejf - tejföl; tejsz - tejszín; z - zeller.

08. hét 2018. 02.19.-02.23.

460 Ft

Tejszínes brokkolikrém leves,
levegyöngy *

360 Ft

Olasz zöldségleves*

500 Ft

Palóc leves / zöldbab, sertéshús/

520 Ft

Legényfogó leves /gombás,
kapros, zöldséges, sertéshús/

Sajtos zöldséges csirkemell
rizottó

780 Ft

Húsos rakott karfiol

Sertéspörkölt, nokedli

780 Ft

Székelykáposzta

Mediterrán gyümölcsleves*

tej

Magyaros szárnyasraguleves

g, t, z

tejf, t, g, z

z

t, g

Rántott sertésborda,
petrezselymes burgonya
Mátrai borzas csirkemell, rizs

780 Ft
g, t

Velős pacalpörkölt, sós
burgonya

900 Ft

Gombás, tejfölös csirkemáj,
nokedli

700 Ft

840 Ft

Marhalábszár pörkölt, tarhonya

900 Ft

960 Ft

Szezámmagos csirkemell,
petrezselymes burgonya

840 Ft

Bakonyi csirkecombfilé, házi
galuska

800 Ft

Ludaskása

800 Ft

Baconnal, lilahagymával és főtt
tojással töltött sertésborda,
petrezselymes burgonya

860 Ft

Sertésszűz rántva, baconos rizs

g, t

g, tejf, t

z

g

g, t

g, t

g, t

780 Ft
g, t

860 Ft
g, tejsz, t

820 Ft

Cigány pecsenye, hagymás
törtburgonya

860 Ft

Sült bőrös sertéskaraj, főtt
burgonya, párolt káposzta

880 Ft

Pikáns sörös sült csirke
felsőcombok, szaftos burgonya

860 Ft

Lyoni csirkemell, tört burgonya /
sült hagymakarika/

800 Ft

640 Ft

Tejszínes, parajos gnocchi,
csirkecombfilével

800 Ft
660 Ft

g, t

g, t, tej

g

900 Ft

g, t, tejf, m

g, m

860 Ft

Fokhagymás tejfölös csirkemell,
sajtos spagetti

780 Ft

Penne arrabiata* / enyhén csípős,
paradicsom, bazsalikom,
parmezán/

Pozsonyi linzer kocka/
mákos,diós,lekváros/*

680 Ft

Császármorzsa baracklekvár*

700 Ft

Házi túrógombóc, fahéjas
tejfölmártás*

680 Ft

Izes derelye*

700 Ft

Zöldborsófőzelék, grill
csirkecomb filé

720 Ft

Magyaros burgonyafőzelék,
sertéssült

720 Ft

Finomfőzelék, natúr szelet

740 Ft

Fejtett babfőzelék, főtt füstölt
csülök szelet

740 Ft

400 Ft

Zöldborsófőzelék,tükörtojás*

640 Ft

Magyaros burgonyafőzelék*

400 Ft

Finomfőzelék, rántott sajt*

720 Ft

Fejtett babfőzelék*

400 Ft

840 Ft

Emeletes csirkemell, rizs /
füstölt sajt, őszibarack/

800 Ft

Póréhagymával, gombával,
sajttal rakott tengeri halfilé, rizs

900 Ft

Szárnyashúsos cukkíni sajttal
sütve, rokfortmártás

780 Ft

Dubarry pulykamell, rizs

880 Ft

g, t, s

g, t, tej

g, t
g

g, z

g, tejf, t, j

g, t, tej

g, tej, t
g, tej

576kcal,53,8g.f,23,7g.zs,87,1g.sz

g, t, tejf

Paradicsomos lencsesaláta,
stefánia vagdalt

800 Ft

800 Ft

Thai csirkemell,
zöldségekkel,rizs

820 Ft

713 kcal,52,3 g.f,87,6 g.zs,97,6 g.sz

800 Ft

664kcal,35,3 g.f,18,3 g.zs,11,7 g.sz

Sertésszűz érmék, vajas párolt
zöldköret

g, t

g, t, tej

g, tejf
g, tejf

676kcal,51,6g.f,16,4g.zs,81,7g.sz

700 Ft

389 kcal,46,6 g.f,6,7 g.zs,23,4 g.sz.

g, t

sz, sze

960 Ft

391kcal,24,3 g.f,38,3 g.zs,20,2 g.sz

Rántott zöldségek* / cukkíni,
gomba, brokkoli/ rizs, majonéz

Majonézes, almapaprikás krumpli
saláta, grillezett tarjacsíkok
g, tejf, t, tej, m
Baconba göngyölt egészben sült
Rozmaringos sült pecsenye kacsamáj,
pirított káposztás törtburgonya
880 Ft sertéskaraj, almás burgonyapüré

Pulykamell csíkok, mediterrán
zöldségraguval

g, tej

g, tej

747kcal,58,7g.f,41,2g.zs,45g.sz

700 Ft

682 kcal,40,2 g.f,27,8 g.zs,62 g.sz

g, t

g, tej

g, tejf

428kcal,42,2 g.f,23,2 g.zs,18,1 g.sz

Pontyfilé Orly bundában gombás
rizs, fokhagymás light majonéz

g, t

875kcal,57,4g.f,40,2g.zs,83,4gsz

g, t, tejf
g, tejf

g, tejf, s

800 Ft
t, tejf, m

Vasalt csirecombfilé, párolt
sárgarépa és kukorica

820 Ft

860 Ft

Sült csirkecomb, aszalt szilvás
lilakáposzta

900 Ft

720 kcal,40,4 g.f,20,1 g.zs,45,7 g.sz

840 Ft

g, t

693 kcal,47,5 g.f,19,6 g.zs,53,4 g.sz

980 Ft

746kcal,54,5 g.f,24,3 g.zs,85,6 g.sz

g, t, m, tej

Ördög csirkemell, vegyes saláta,
joghurtos öntet /csípős/

800 Ft

536kcal,41,6 g.f,15,7 g.zs,14,3 g.sz

Csemegeuborka

140 Ft

Káposzta saláta

140 Ft

Cékla

140 Ft

Vegyes vágott

140 Ft

Gyöngyhagyma

140 Ft

Ízes palacsinta

320 Ft

Gesztenyepüré

460 Ft

Házi krémes

400 Ft

Citromos szelet

400 Ft

Stefánia szelet

400 Ft

Sajtos zöldséges csirkemell
rizottó

550 Ft

Húsos rakott karfiol

560 Ft

Sertésszűz rántva, baconos rizs

680 Ft

Marhalábszár pörkölt, tarhonya

630 Ft

Paradicsomos káposzta, fasírt

490 Ft

Füstölt csülkös sztrapacska

500 Ft

Ludaskása

600 Ft

Fejtett babfőzelék, főtt füstölt
csülök szelet

g, t, tej

z

g, t

A+C
A+D
B + G2
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820 Ft

Mustáros hagymával és kolbásszal
töltött csirkemell, vajas burgonya

Paradicsomos káposzta, fasírt

Grill csirkecomb falatok, vegyes
saláta, citrusos olivaöntettel

Lecsós rizses, húsos egytál /sült
tarja, debreceni/
tejf, g, tej, t

g, t, z

840 Ft

660 Ft

Zöldborsópüré,mézes,szezámos
csirkemellcsíkok

520 Ft

Pulykamell sajtos párizsi
bundában, kukoricás rizs

Őszibarackos túrókrémmel
rakott metélt*

Gombapaprikás, tészta*

Liba erőleves, zúzával,tésztával

t, g, z

880 Ft

Füstölt csülkös sztrapacska

511kcal,38,2g.f,24,8g.zs,32,5g.sz

500 Ft

g, t, tejf, z

g, t, z

Sajttal sonkával töltött
sertésborda, vajas burgonya

780 Ft

Parmezános pulykamell falatok,
serpenyős sült zöldségek

Zöldborsóleves,
csirkehúsgaluskával

520 Ft

t, tejf, g, z

840 Ft

Gombás, paradicsomos, füstölt
tarjás makaróni

Paradicsomos káposzta*

320 Ft

t, g, s, z

820 Ft
g, tejf, t

Rántott csirkecombfilé, rizi bizi

Tejfölös burgonyaleves,
csipetke*

Lencseleves,csurgatott tészta*

Vegyes sajttál / trapista,
camembert, füstölt edami/ rizs,
majonéz

g, tejf, t, s

Olivabogyós sertésgyros, steak
burgonya, joghurtos zöldsaláta

g, t

320 Ft

320 Ft

tejsz

Bakonyi csirkecombfilé, házi
galuska
tejf, g, tej, t

580 Ft
600 Ft

g, tejf, t, j

Magyaros burgonyafőzelék,
sertéssült

g, t, tej

g, tejf, t

g, tej, t

g, t

g, tejf

z

g, t

g, t

520 Ft
g, t, tejf

820 Ft B + G2

800 Ft B + G2

800 Ft A + E2

800 Ft A + C

680 Ft

1160 Ft B + G2

1140 Ft B + G2

1140 Ft B + G2

1120 Ft B + J

1300 Ft

1100 Ft A + E1

1100 Ft A + E1

1120 Ft A + D

1100 Ft A + C

960 Ft

