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; tr - túró; v - vaj; z - zeller.

30. hét 2018. 07.23.-07.27.

380 Ft

Tejszínes meggyleves*

540 Ft

Gulyásleves

Baconnal göngyölt csirkemell,
pecsenylével, házi burgonyapüré

860 Ft

Magyaros sertéssült, tarhonya/
szalonnás, lecsós/

Sertéspörkölt, nokedli

800 Ft

Húsos rakott zöldbab

Négysajttal töltött sertésborda,
hasábburgonya

860 Ft

Csirkemell sörtésztában sütve,
rizi - bizi

820 Ft

Erdei fűszerekben pácolt
csirkemell rántva, kukoricás rizs

820 Ft

Lilahagymával és füstölt sajttal
töltött karaj, vajas burgonya

Holstein sertésszelet,
petrezselymes burgonya

860 Ft

Pármai spagetti (sonkás,
tejszínes, sajtos)
Vargabéles*

Sajtkrémleves, levesgyöngy*

340 Ft

Magyaros gombaleves, csipetke*

580 Ft

Halászlé, pontyfilével

800 Ft

Resztelt csirkemáj, főtt
burgonya

860 Ft

Vadas marha, csőtészta

Rántott pulykamell,
petrezselymes burgonya

860 Ft

Baconnal és krémsajttal töltött
sertésborda, vajas burgonya

880 Ft

Velővel töltött borda, rizs

860 Ft

Sajtos sült csirkecomb, gombás
rizs

860 Ft

Füstölt kolbásszal, csemege
uborkával és sajttal rakott karaj,
petrezselymes burgonya

740 Ft

Baconos, tejfölös túrós csusza

780 Ft

Húsos lasagne

720 Ft

Grízes tészta, baracklekvár*

600 Ft

Vaníliakrémmel töltött
palacsinta, cseresznyés öntet*

680 Ft

Piskóta tekercs*

760 Ft

Tejszínes parajfőzelék, sült
csirkemell, főtt burgonya

740 Ft

Szárazbabfőzelék, csabai karaj

400 Ft

Tejszínes parajfőzelék, főtt
tojás, burgonya*
Rozmaringos karajpecsenye,
zöldséges burgonyapüré

640 Ft

Szárazbabfőzelék*

g, tejsz

Szárnyashúsgombóc leves

g, t, z

g, t, m

g, t

Húsos orjaleves

820 Ft

Csíkos tokány, orsótészta

g, t

g, tejf, t

Paradicsommal. mozzarellával
rakott csirkemell, rizs
g, tejf, t, tej, v

840 Ft
g, t

g, t

g, t

g, t

g, t

880 Ft

400 Ft

Sárgadinnye leves*

g, t, z

g, t, z

g, t

g, tejf, t, tr, v, tej

tejsz

1050 Ft Sertésraguleves

Börzsönyi húsos palacsinta,
erdei gombamártás
g, t, s, tej, tejf

840 Ft
g, t, tej

540 Ft
g, t, z

720 Ft

Stefánia vagdalt, szezámos
fasírt, szaftos tört burgonya

840 Ft

940 Ft

Paprikás csirke, tészta köret

800 Ft

900 Ft

Rántott tonhal, rizs, majonéz

920 Ft

Rántott sertéstarja,
petrezselymes burgonya

840 Ft

960 Ft

Sült kacsacomb, párolt káposzta.
törtburgonya

1450 Ft

800 Ft

Fokhagymás sertéskaraj csíkok,
márványsajtos gnocchi

880 Ft

620 Ft

Mákos epres gombóc*

740 Ft

740 Ft

Zöldborsófőzelék, sült virsli

400 Ft

Zöldborsófőzelék*

400 Ft

880 Ft

Emeletes rakott csirkemell
(sonka,ananász,sajt), rizs

880 Ft

g, t, tejf, m, z

Vegyes bőségtál, rizs
(fokhagymával pácolt karaj,
párizsi csirkemell, rántott gomba)
Kebab, újhagymás tejföl,
fűszeres steak burgonya /darált
marhahús/

480 Ft

g, tejf, t

g, t

g, t

g, t, tejf

g, t

940 Ft

g, tejf, t, m, tej

g, tej, t

g, t

g, t, tejsz

g, t

Lucskos káposzta, sertéspörkölt
/édes káposztából/

740 Ft

Lencsefőzelék füstölt tarja

Lucskos káposzta,főtt tojás

640 Ft

Lencsefőzelék*

Paradicsommal, sajttal,
póréhagymával sült csirkemell, rizs
613 Kcal,56,6g.f,22,2g.zs,52,8g.sz

840 Ft

Kínai édes-savanyú csirkemell,
rizs

Húsos, zöldséges vagdalt, tört
burgonya

780 Ft

Baconos karajfalatok, pirított
zsemlekockán, tzatziki saláta

880 Ft
g, t, tejf

Idénysaláta, sonkával, sajttal,
medvehagymás tartár

820 Ft

Grillezett csikecomb falatok, toscan
saláta / mozzerállás, paradicsomos
jégsaláta, bazsalikomos joghurtos öntet/

860 Ft

Szárnyashússal töltött
karalábé,tejszínmártás

780 Ft

Csirkecombfilé diókéregben,
sült baconos vegyes zöldség

860 Ft

Zelleres, paradicsomos burgonya
főzelék, kemencés csirkemell

780 Ft

Sült csirkemell csíkok, paradicsomos,
bazsalikomos, padlizsános ragu

880 Ft

Sült tengeri halfilé,
petrezselymes, vajas bébi répa

960 Ft

Marhasült, pecsenyelé, tepsis
burgonya

940 Ft

g, tejf
g, tejf

Serpenyős csirkemell, bébi kukorica,
pritamin paprika és brokkoli, rizs

g, tejf, m

688 kcal,43,7 g.f,19,6 g.zs,86,2 g.sz

g

614 kcal,56,7 g.f,44,2 g.zs,22,8 g.sz

g, tejf, m

840 Ft
z

568 kcal,32,3g.f,6,7g.zs,56,1g.sz

840 Ft

653 kcal,45,8 g.f,16,83 g.zs,81,7 g.sz
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620 Ft

g, t

g, t, z

t, g

g, t

Lebbencsleves

g

g, t, z

tej, v

480 Ft

Lecsós pecsenye kacsamáj, főtt
burgonya

552 kcal,37,3 g.f,38,4 g.zs,50,7 g.sz

g
g

840 Ft
tej, v

m, tejf

385kcal,42,9g.f,23,3g.zs,32,2g.sz

860 Ft

614kcal,48,6g.f,5,2g.zs,95,2g.sz.

Zabpelyhes tengeri halfasírt,
jázmin rizs, kínai zöldségekkel

g, tejf

Rántott mozzarella, rizi-bizi*
835 kcal,51,4 g.f,30,6 g.zs,86,7 g.sz

g, tejf

g, t

421 kcal,39,8 g.f,6,4 g.zs,41 g.sz

900 Ft

620kcal,48,6g.f,5,2g.zs,95,2g.sz

Metélőhagymás, sonkás túrókrémmel
rakott csirkemell, grill zöldségek

740 Ft
g, tej
g, tej

637 kcal,54,5 g.f,10,3 g.zs,82,9 g.sz

s

564 kcal,36,5 g.f,18,7 g.zs,40,7 g.sz

860 Ft

414 kcal,49,8 g.f,22,9 g.zs,18,7,g.sz

Szezámmagos rántott
pulykamell, vitaminsaláta
537 kcal,44,2 g.f,35,6 g.zs,23,2 g.sz

860 Ft
g, t

Csalamádé

140 Ft

Paprika saláta

140 Ft

Uborkasaláta

140 Ft

Majonézes káposztasaláta

140 Ft

Kovászos uborka

140 Ft

Meggyes gesztenyepüré

480 Ft

Mákkrémmel töltött palacsinta

360 Ft

Barackos túrós rétes
{glutén,tej,tojás]

380 Ft

Gyümölcs rizs

360 Ft

Gundel palacsinta

400 Ft

Erdei fűszerekben pácolt
csirkemell rántva, kukoricás rizs

580 Ft

Húsos rakott zöldbab

600 Ft

Húsos lasagne

600 Ft

Halászlé, pontyfilével

730 Ft

Paprikás csirke, tészta köret

560 Ft

Lucskos káposzta, sertéspörkölt
/édes káposztából/

520 Ft

Lencsefőzelék füstölt tarja

540 Ft

Tejszínes parajfőzelék, főtt
tojás, burgonya*

450 Ft

Szárazbabfőzelék, csabai karaj

520 Ft

Zöldborsófőzelék, sült virsli

B + G2
B + E2
A+C

840 Ft B + G1

920 Ft A + D

800 Ft A + C

750 Ft B + G2

840 Ft

1280 Ft A + F

1260 Ft B + G2

1180 Ft B +G2

1550 Ft A + E2

1240 Ft

1180 Ft B + G2

1160 Ft A + C

1080 Ft A + C

1060 Ft B + G2

1200 Ft

tejsz

g, t, z

g, t, tej

g, t, s, tej, tejf

g, tejf, t, tej, v

g, tejf

g, tejf, m

g

tej

g, t, tej, d

g, tejf, t

g, tejf

520 Ft
g, tej

