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; v - vaj; z - zeller.

21. hét 2018. 05.21.-05.25.

320 Ft

Erőleves csigatészta

560 Ft

Bográcsgulyás /sertéshús/

Pulykapörkölt /combfiléből/,
szarvacska tészta

780 Ft

Marhatokány vadasan, csőtészta

Csirkecomb paprikás, nokedli

840 Ft

Rozmaringos sertéssült,
sajtmártás, röszti

840 Ft

Töltött paprika, főtt burgonya

840 Ft

Börzsönyi göngyölt sertésborda,
petrezselymes burgonya

880 Ft

Füstölt tarjával, sajttal töltött
sertésjava, steak burgonya

900 Ft

Vegyes bundázottak, rizi-bizi,
majonéz
/sajt,csirkecombfilé,gomba/

860 Ft

Mediterrán tepsis csirkecombfilé,
rizi-bizi
/sajt,paradicsom,oregánó/

840 Ft

Vaddisznósült, vörösboros erdei
gyümölcs mártás, krokett

Csirkemell falatok, paradicsomos
penne tészta, reszelt sajt

800 Ft

Káposztás tészta*

Mákos tészta*

680 Ft

Túrókrémmel töltött palacsinta*

740 Ft

Magyaros tökfőzelék, sült virsli

400 Ft

Magyaros tökfőzelék*

800 Ft

Csirkemell roston, paradicsommal,
gombával és sajttal sütve, rizs

Paradicsomleves*

g, t, z

Jókai bableves / füstölt tarja,
virslikarika/

PÜNKÖSD

Pulykamell sörtésztában,
kukoricás rizs

g, t

g, t

Mézes, mustáros párolt
csirkemell szelet, sárgarépás rizs
657kcal,45,8g.f,13,7g.zs,87,2g.sz

Görögsaláta, sült csirkecomb

g, tejf

g

Brokkolis, sonkás pulykamell
tekercs, erdei gombás párolt gersli

600 Ft

g, t, tejf, z

780 Ft

Füstölt csülökkel töltött borda,
hagymás törtburgonya

880 Ft

Rántott sertésmáj, gombás rizs

760 Ft

Csirkemell olaszos bundában,
rizi-bizi

800 Ft

Rántott sertéstarja,
petrezselymes burgonya

840 Ft

1350 Ft Sertés flekken, hasábburgonya

840 Ft

Sült sertés csülök, párolt
káposzta. törtburgonya

980 Ft

680 Ft

Négysajtos lasagne*

760 Ft

Virslis lángos, fokhagymás,
sajtos tejföl külön

720 Ft

680 Ft

Cseresznyés lepény*

680 Ft

Mogyorókrémes
minigombóc,vanília sodó*

760 Ft

740 Ft

Chilis bab / darált marhahús/

880 Ft

Sóskamártás, csirkemellfilé, főtt
burgonya

740 Ft

400 Ft

Chilis bab, főtt tojás*

660 Ft

660 Ft

840 Ft

Füstölt sajttal, almával sütött
jércemell, házi burgonyapüré

880 Ft

Sóskamártás, főtt tojás,
burgonya*
Firenzei tengeri halfilé
/spenótos, sajtos/, rizs

g, s, t

g, t, tejf, tej, m

g, t

g, tejf

672kcal,55,6g.f,15,5g.zs,81,3g.sz

g, m

g

Pirított csirkecombfilé, zelleres
burgonyapüré

800 Ft

Tarhonyás friss lecsó, pirított
szüzérmék

532kcal,37,9g.f,24,1g.zs,44,7g.sz

g, t

g

tej, v

1150 Ft

720kcal,44,1g.f,21,6g.zs.36,4g.sz

t, tejsz, g

Mozzarellával grillezett sertéskaraj,
kevert, friss saláta, pestóval
613kcal,47,7g.f,28,6g.zs,30,7g.sz

g, t

g, t

g, tej

g, t, tej

g, tej
g, tej

920 Ft

745kcal,51,8g.f,14,7g.zs,81,7g.sz

740 Ft

Rántott karfiol, rizs, majonéz*

980 Ft

Roston csirkemell, babéros
krumpli főzelék

g, t, tejf, m

532kcal,44,1g.f.33,5g.zs.43g.sz

820 Ft
g, t

g, t

g, t, tej

712kcal,54,6g.f,25,2g.zs,44,5g.sz

tej

g, t, tejsz

g, tejf, t

860 Ft

700 Ft

g, tejf, t, m

780 Ft

378kcal,42,9g.f,9,4g.zs,43,7g.sz

880 Ft
d, s

Sült csirkecomb, petrezselymes
vajas zöldborsóval és bébirépával

900 Ft

485kcal,49,8g.f,47g.zs,25,7g.sz

Póréhagymás jégsaláta

140 Ft

Tejfölös uborkasaláta

140 Ft

Vegyes vágott

140 Ft

Majonézes káposztasaláta

140 Ft

Gesztenyés palacsinta

360 Ft

Piskótatekercs

360 Ft

Mákos rétes

380 Ft

Mézes zserbó

420 Ft

Füstölt tarjával, sajttal töltött
sertésjava, steak burgonya

630 Ft

Marhatokány vadasan, csőtészta

560 Ft

Rántott sertésmáj, gombás rizs

540 Ft

Burgonyafőzelék, csabai karaj

520 Ft

Magyaros tökfőzelék, sült virsli

620 Ft

Sóskamártás, csirkemellfilé, főtt
burgonya

g, t, tej

g, t

g, t, tejf

A + E1
B + G2
A+C
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g, t

Bácskai rizseshús

Csirkemájjal töltött gombafejek
rántva, rizs, tartármártás

744 kcal,56,8 g.f,18,1 g.zs,87,2 g.sz

1050 Ft Tárkonyos marha raguleves

g, t, z

g, tejf

Pritaminos cukkíni főzelék,
szezámos harcsarolád

g, tejsz

820 Ft

g, t, tejsz

860 Ft

900 Ft

480 Ft

Kacsazúza pörkölt, nokedli

Grillezett pulykamell falatok,
vegyes saláta, rokfortos öntet

727 kcal,45,5 g.f,50,8 g.zs 61,2 g.sz

Cseresznyeleves*

800 Ft

900 Ft
s

Brassói aprópecsenye,
csicseriborsó krém /sertés tarja/

Sonkás, baconos, zöldborsós
csirkeragu,reszelt sajt, tészta
g, tejf, t, z, m

900 Ft

g, t, tej

g, t, tejf

Burgonyafőzelék*

Bajai halászlé / gyufatészta,
filézett ponty/

320 Ft
g, t, z

g, t

g, t

Burgonyafőzelék, csabai karaj

540 Ft
g, t, z

g, t

g, t

Zöldborsóleves*

g, t, z

g, t, tejf, z

g, t

380 Ft

g, tej, t

Sonkás, baconos, zöldborsós
csirkeragu,reszelt sajt, tészta
g, tejf, t, z, m

630 Ft
520 Ft

Chilis bab / darált marhahús/

g, tejf

g, t

g, t, tejsz

g

g, t, tej

g, t

520 Ft
g, tej

780 Ft B + G1

800 Ft B + G1

1200 Ft A + D

840 Ft

1160 Ft A + D

1160 Ft B + G2

1620 Ft B + G2

1280 Ft

1040 Ft B + G1

1140 Ft A + E1

1140 Ft A + D

1200 Ft

