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

29. hét 2018. 07.16.-07.20.

340 Ft

Zöldséges libaleves, daragaluska

400 Ft

Trópusi gyümölcsleves*

540 Ft

Tejfölös burgonyaleves, pirított
kolbászkarikákkal

540 Ft

Alföldi májgaluska leves

Sült pulykacomb, pecsenylével,
házi burgonyapüré

820 Ft

Marhapörkölt, nokedli

900 Ft

Tarhonyás hús

Parasztos sertésszelet, tört
burgonya / szalonnás hagymás
ragu/

820 Ft

Csirkecomb brassói

820 Ft

Rántott sajt, rizs, majonéz*

860 Ft

Füstölt sajttal töltött pulykamell,
kukoricás rizs

820 Ft

Zöldbableves*

480 Ft

Sárgaborsó leves*

340 Ft

Fahéjas körteleves*

520 Ft

Marhahúsleves, tészta

620 Ft

Csülkös bableves

800 Ft

Pulykacomb paprikás,
szarvacska tészta

800 Ft

Csirkecombfilé sajtmártásban
sütve, rizs

820 Ft

Görögos rakott burgonya /
padlizsán, darált sertés
hús,paradicsom, sajt/

880 Ft

Paradicsomos húsgombóc, főtt
burgonya

780 Ft

Bakonyi sertésszelet, házi
galuska

840 Ft

900 Ft

Gombával töltött sertésborda,
hagymás törtburgonya

860 Ft

Snidlinges krémsajttal töltött
borda, petrezselymes burgonya

860 Ft

Sertéskaraj kukoricapelyhes
bundában, szaftos tört burgonya

800 Ft

Rántott csirkemáj, vajas
törtburgonya

740 Ft

Rántott csirkeszárnyak, rizi bizi

800 Ft

Aszalt szilvával töltött
pulykamell, rizs

880 Ft

Márványsajttal és körtével
töltött csirkemell, rizs

880 Ft

880 Ft

Mexikói sült sertéslapocka, rizs /
csípős babos ragu/

820 Ft

Vegyes haltál / Orly fogas, rántott
harcsa, paprikás lisztes ponty/,
rizs, tartár

1450 Ft sertésborda, házi burgonyapüré
g, t, m, tejf

Baconba göngyölt, sajttal töltött

900 Ft

Vargánya gombás,
gyöngyhagymás szarvasragu,
burgonyagombóc

g, t, tejf, m

780 Ft

Hortobágyi húsos palacsinta

800 Ft

Bolognai spagetti

880 Ft

Juhtúrós sztrapacska

800 Ft

Káposztás tészta*

680 Ft

Diós nudli, vanília sodó*

700 Ft

Szilvás derelye, fahéjas
porcukor*

740 Ft

Csokikrémes, meggyes piskóta
tekercs*

680 Ft

Áfonyás minigombóc, vanilia
sodó

760 Ft

740 Ft

Tejszínes brokkoli főzelék,
sonkás omlett

740 Ft

Kelkáposztafőzelék, szárnyashús
fasírt

740 Ft

Ferhérbabfőzelék, sertéspörkölt

740 Ft

Tejfölös tökfőzelék, stefánia
vagdalt

740 Ft

400 Ft

Tejszínes brokkoli főzelék,
rántott sajt*
Csőben sült, thai zöldségekkel
rakott, pulykamell, jázmin rizs

740 Ft

Kelkáposzta főzelék*

400 Ft

Fehérbabfőzelék*

400 Ft

Tejfölös tökfőzelék*

400 Ft

880 Ft

Újhagymás mozzarellával sütött
csirkemell, rizs

840 Ft

Grillezett csirkecombfilé,
lengyeles rakott brokkoli

820 Ft

Pirított karajkockák, kapros
tejszínes durumtésztán

840 Ft

g, tejf, t, z

Csirke raguleves

g, t, z

tej, v

Csáky sertésborda,paprikás
mártás (tojásos lecsóval töltve),
házi galuska
Gombás, baconos, sonkás
ragu,orsótésztával, reszelt sajttal
besütve

Gyümölcsös tejberizs*
Zöldborsófőzelék, sertéssült

g, t

g, tejf

Zöldborsófőzelék*
Sonkával, sajttal rakott brokkoli
792kcal,67,7g.f,36,6g.zs,24,4g.sz

g, tej

800 Ft

g, tejf, t, v, tej

g
g

g, tej

g, t

g, t

g, t, s

g, t

g, t
g

840 Ft

Cézár saláta sült csirkemellel

g, t, tej, tejf, m

Rántott csirkecombfilé, vajas
zöldköret

980 Ft

Serpenyős sertés falatok, friss
lecsós rizs

800 Ft

Hekk filé burgonyapelyhes
bundában, olivás jázmin rizs

Sóskafőzelék, burgonya, főtt
tojás

780 Ft

Zöldborsópüré, sertés szűzérmék,
baconnal és mandulával
757kcal,62,4g.f,45,2g.zs,34,3g.sz

Zabpelyhes kéregben sült
csirkemell, párolt ceruzabab
482kcal,56,4g.f,10,6g.zs,47,5g.sz

672kcal,51,5g.f,43,8g.zs,82g.sz

g, t

788kcal,34,4g.f,44,5g.zs,80,9g.sz

860 Ft
t

Zöldséges csirkemell tekercs,
petrezselymes, gombás rizs

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

840 Ft

565kcal,46,3g.f,9,7g.zs,82,9g.sz

z

g, z

g, t

g, t

tej, v

g, t, tejsz

g, tejf

700 Ft

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

g, t, tejf

Joghurtos, barna rizses rakott
karfiol, csirkemellel

g, tejf

g, tejf, v

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

Zöldfűszeres sült csirkecombfilé,
kevert saláta, ezersziget öntet
t, tejf, tej, m
Párolt marha, meggymártás, főtt
940 Ft burgonya

840 Ft

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

tejsz, g

g, t, tejf

g, t

g, t

980 Ft
700 Ft
g, t

840 Ft

h, t

560 Ft

g, t, tejf, z

g, t, tejf

g, tej, t, s

tej, m, tejf

900 Ft

g, t

480 Ft
g, tejsz

g, t, z

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

Rántott cukkini, rizs,
tartármártás*

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

g, tej, t

880 Ft

Sült csirkecomb, petrezselymes
párolt bébi répa, rizs

g, t

g, t, z

g, t

g, t, tejf

Hagymás kukoricás zöldsaláta,
baconba tekert karaj szelet,
joghurtöntet

498kcal,34,7g.f,25,3g.zs,29,5g.sz

g, to

g

g, t, tejsz

g, tej

tej

g, t

g

g, t, tejf, tej, m

Csirkemell lenmagos orly
bundában,hasábburgonya

g, t, z

gl, t, tej

g, t
g

g, t

820 Ft
g, tejf

940 Ft

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

Spenótos pulykamell rolád, tejszín
fokhagyma mártás, jázmin rizs
858kcal,38,9g.f,24,6g.zs,87,3g.sz

880 Ft
g

Lilahagymás paradicsomsaláta

140 Ft

Tejfölös uborkasaláta

140 Ft

Friss vegyes saláta

140 Ft

Kovászos uborka

140 Ft

Paprika saláta

Csokoládépuding rumos
meggyel
Parasztos sertésszelet, tört
burgonya / szalonnás hagymás
ragu/

360 Ft

Cseresznyés rétes

380 Ft

Eperkrémes palacsinta

380 Ft

Erdei gyümölcsös túró torta

420 Ft

Somlói galuska

580 Ft

Csirkecomb brassói

580 Ft

Tarhonyás hús

560 Ft

Paradicsomos húsgombóc, főtt
burgonya

520 Ft

Tejfölös tökfőzelék, stefánia
vagdalt

A + G1
B + G2
A + G1

750 Ft A +C

860 Ft A + E1

880 Ft A + C

760 Ft A + C

860 Ft

1160 Ft A + C

1220 Ft A + D

1280 Ft B + H

1280 Ft A + E1

1200 Ft

1060 Ft B + G2

1180 Ft B + G2

1180 Ft A + C

1080 Ft B + G1

1180 Ft

tej

g

g, tej

g

g, t, tej

g, t

g, t, tej

g, z

140 Ft
440 Ft

g, t, tej, tejsz, d

520 Ft
g, t

