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.

35. hét 2018. 08.27.-08.31.

340 Ft

Tejszínes brokkoli krémleves,
levesgyöngy*

380 Ft

Erdei gombaleves*

560 Ft

Marhahúsos, fejtett bableves

620 Ft

Újházy tyúkhúsleves

800 Ft

Vadas jérceragu, csőtészta

800 Ft

Budapest sertés szelet /gombás,
csirkemájas, zöldborsós/, rizs

840 Ft

Erdélyi húsos rakott káposzta

g, tejf, t

Stroganoff csirkecombfilé
/gomba, bacon, tejszín, uborka/,
rizs

840 Ft

Csirkemell párizsi bundában,
kukoricás rizs

820 Ft

Pulykamell rántva, rizi-bizi

840 Ft

Póréhagymás, mustáros füstölt
tarjával töltött borda, steak
burgonya

900 Ft

Nápolyi sertésborda /rántott
karaj, fűszeres paradicsomos
spagetti/

820 Ft

900 Ft

Rántott pontyfilé, rizs,
fokhagymás tartár mártás

480 Ft

Vegyes zöldségleves*

540 Ft

Nyírségi burgonyagombóc leves,
sertéshússal

820 Ft

Friss lecsó, virslikarikával

Vargányás marha paprikás,
galuska

940 Ft

Sertéskaraj fokhagymás sajtos
panírban, petrezselymes burgonya

Görög gyümölcsleves*

tej

Csirkeaprólék leves

g, t, z

Debreceni csirkepörkölt, tészta

g, t, z

g, t

g, t

Kijevi csirkemell, rizs

g, t, s, v, m

Lyoni sertésjava, sült
hagymakarikák,tört burgonya
Húsos rakott tészta, sajttal sütve

840 Ft

Gödöllői töltött csirkecomb, rizs

Mozzarellával pirított gombával
sütött pulykamell, rizs

Sertéstokány hentes módra,
orsótészta

820 Ft

800 Ft

Köményes tarja sült, tört
burgonya, párolt lila káposzta

900 Ft

880 Ft

Mátrai borzas borda, rizs

Sajttal, gombával töltött
sertéskaraj, rizs

880 Ft

Rántott csirkecomb,
petrezselymes burgonya

880 Ft

980 Ft

Vasi pecsenye, tört burgonya

860 Ft

Vegyes sültes tál /oldalas,
majorannás csirkealsócomb,
szezámos fasírtgolyó/, törtburgonya

960 Ft

780 Ft

Roston sült csirkecombfilé,
kéksajtmártás, makaróni

840 Ft

Penne arabiata grillezett
pulykacomb falatok

820 Ft
760 Ft

Csülök pörkölt, vele főtt
burgonya
g, tejf, tej, t
Sonkás, kapros túróval töltött
840 Ft csirkemell, petrezselymes
g, t
burgonya

860 Ft

g, s, t, z

g, t, m, tejf

g

g, t

g, t

g, tej

600 Ft

tejf, g, t, z

g, t

880 Ft

g, t, tejf, s

g, t

g, t

Sajtos, tejfölös széles metélt,
sült császár tepertővel

740 Ft

700 Ft

Aranygaluska, vanília öntet*

680 Ft

Túrós derelye, hideg fahéjas
öntet külön*

720 Ft

Bounty palacsinta (kókuszos,
csokis)*

660 Ft

Sárgabarckos minigombóc*

760 Ft

Sárgaborsófőzelék, fasírt

740 Ft

Mexikói finomfőzelék, sült
csirke alsócomb

760 Ft

Zöldbabfőzelék, sült debreceni

760 Ft

Paradicsomos káposztafőzelék,
sertéssült

740 Ft

640 Ft

Sárgaborsó főzelék*

400 Ft

Mexikói finomfőzelék*

400 Ft

Zöldbabfőzelék*

400 Ft

Paradicsomos káposzta*

400 Ft

880 Ft

Tengeri halszelet paradicsommal
és sajttal sütve, vajas burgonya

920 Ft

Párolt csirkemell, citromos
őszibarack mártás, rizs

820 Ft

Csőben sült csirkemell,
brokkolival és füstölt sajttal,rizs

880 Ft

Rántott camembert, erdei
gyümölcs öntet, rizs*

940 Ft

g

817kcal,57,6g.f,22,8g.zs,79,8g.sz

g, t

g, tej, d

g, t
g

584kcal,47,3g.f,22,1g.zs,43,7g,sz

645kcal,44,8g.f,23,3g.zs,81,3g.sz

g, v, t, tej

g, t, tejsz

g, tej
g, tej

tejsz

g, t

g, t, tej

g, tejf
g, tejf

716kcal,57,7g.f,21,2g.zs,83,6g.sz

g, tej, tejf

g, t, s

g, t

787kcal,43,5g.f,33g.zs,86,5g.sz

g
g

g, t

Szezámmagos rántott csirkemell,
görög saláta

880 Ft

Majonézes tojásos
burgonyasaláta, csabai karaj

860 Ft

tejf, m, tej

Cézár saláta csikecombfilé,
szardellás öntet

860 Ft

g, tejf, t, tej, m, s

Friss saláta mix, roston csirkemell
csíkok, snidlinges dressing

840 Ft

Roston tengeri halfilé, párolt
zöldség

920 Ft

Párolt csirkemell, meggymártás,
főtt burgonya

820 Ft

Boros lilakáposzta, aszalt szilvával
töltött sertésborda, főtt burgonya

880 Ft

Főtt marhaszelet,
paradicsomszósz, burgonya

920 Ft

Lencsefőzelék, grill tarjaszelet

820 Ft

Serpenyős csirkecombfalatok,
zöldfűszeres törtburgonya

800 Ft

g, t

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

712kcal,38,4g.f,11,9g.zs,75,6g.sz

Sertésszűzérmék, lilahagymás,
rukkolás jégsaláta, ezersziget öntet

Vegyes szárnyas nyárs/pulykamell,
csirkemell, csirkemáj/ wokban sült
zöldségek

624kcal,57,6g.f,36,7g.zs,43,8g.sz

900 Ft
tejf, m

641kcal,33,8g.f,28g.zs,60,8g.sz

880 Ft

518kcal, 49,8g.f, 21,8g.zs, 28,3g.sz.

Csirkemell, sajttal és csiperkegombával
besütve, petrezselymes burgonya

z

880 Ft

545kcal, 50,3g.f, 21,2g.zs, 44,8g.sz

616kcal,34,5g.f,34,6g.zs,40,2g.sz

Roston fogasfilé, joghurtos
citrommártás, jázmin rizs
497kcal,38g.f,10,2g.zs,82,4g.sz

m, tejf

m

436kcal,34,2g.f,12,8g.zs,40,2g.sz

Hawaii emeletes pulykamell, rizs

1450 Ft /ananász,sonka,mozzarella/
v

880 Ft

842kcal,61,2g.f,24,3g.zs,79,7g.sz

Káposzta saláta

140 Ft

Uborkasaláta

140 Ft

Csemegeuborka

140 Ft

Vegyes vágott

140 Ft

Paradicsomsaláta

140 Ft

Ananászos gyümölcsrizs

360 Ft

Barackos vaníliás rétes

380 Ft

Méteres kalács

420 Ft

Orosz krém szelet

420 Ft

Kapros túrós lepény

420 Ft

Vargányás marha paprikás,
galuska

660 Ft

Sárgaborsófőzelék, fasírt

520 Ft

Erdélyi húsos rakott káposzta

Budapest sertés szelet /gombás,
csirkemájas, zöldborsós/, rizs
g, tejf, tej, t

580 Ft

Sertéstokány hentes módra,
orsótészta

580 Ft

Húsos rakott tészta, sajttal sütve

580 Ft

Friss lecsó, virslikarikával

560 Ft

Mexikói finomfőzelék, sült
csirke alsócomb

540 Ft

Paradicsomos káposztafőzelék,
sertéssült

520 Ft

tej

g, tejf, t

B + G2
A+C
B + G2

g, tej

g, t

g, t, tejf
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820 Ft

g, tejsz

820 Ft

g

Sólet, főtt tojás*

Füstölt csülkös lencseleves,
csipetkével

g, t, z

480 Ft

Baconos sajtkrémmel töltött
palacsinta rántva, házi
burgonyapüré

g, tejf, t, tej, tr

Sólet, főtt füstölt tarja

g, t

g, t

650 Ft

g, t, tejf, z

g, m

g, t

Joghurtos gyümölcsleves*

tejf, g, t

g, t, z

g

g

g, t, tejf

Stíriai rakott nudli*

g, tejf, t, z

480 Ft

g, t

g

g, tej, t

600 Ft
540 Ft

Zöldbabfőzelék, sült debreceni

g, tej

g, t, tejsz

g

g, tejf

g, t, tej

g, t

g

820 Ft B + G2

840 Ft A + E1

820 Ft A + E1

900 Ft B + S

680 Ft

1220 Ft A + E2

1180 Ft B + G2

1260 Ft B + H

1320 Ft A + E2

1280 Ft

1160 Ft B + G2

1180 Ft A + E1

1160 Ft A + C

1220 Ft B + G2

1280 Ft

