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.

43. hét 2018. 10.22.-10.26.

360 Ft

Magyaros gombaleves*

600 Ft

Gulyásleves

800 Ft

Resztelt csirkemáj, főtt
burgonya

Paradicsommal. mozzarellával
rakott csirkemell, rizs

900 Ft

Vadas marha, csőtészta

Rántott pulykamell, rizi - bizi

860 Ft

Baconnal és krémsajttal töltött
sertésborda, vajas burgonya

Sajtkrémleves, levesgyöngy*

g, tejsz

Orjaleves, csigatészta

g, t, z

Csíkos tokány, orsótészta

g, tejf, t

NEMZETI
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ZÜNETI N

AP

g, t

Lilahagymával és füstölt sajttal
töltött karaj, petrezselymes
burgonya

880 Ft

Sajtos sült csirkecomb, gombás
rizs

880 Ft

Húsos lasagne

g, t

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

Börzsönyi húsos palacsinta,
erdei gombamártás
g, t, s, tej, tejf
Piskóta tekercs*

Kapros, tejfölös zöldbabfőzelék,
szárnyashúsos vagdalt

740 Ft

Szárazbabfőzelék, csabai karaj

Kapros, tejfölös
zöldbabfőzelék*
Rozmaringos karajpecsenye,
zöldséges burgonyapüré

400 Ft

Szárazbabfőzelék*

g, t

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

tej, v

720 Ft

Stefánia vagdalt, szezámos
fasírt, szaftos tört burgonya

840 Ft

960 Ft

Paprikás csirke, tészta köret

820 Ft

920 Ft

Rántott tonhal, rizs, majonéz

940 Ft

Rántott sertéstarja,
petrezselymes burgonya

840 Ft

960 Ft

Sült kacsacomb, párolt káposzta.
törtburgonya

1450 Ft

800 Ft

Fokhagymás sertéskaraj csíkok,
márványsajtos gnocchi

900 Ft

620 Ft

Mákos epres gombóc*

740 Ft

760 Ft

Zöldborsófőzelék, sült virsli

400 Ft

Zöldborsófőzelék*

400 Ft

880 Ft

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

880 Ft

g, t, z

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

g, t

960 Ft

g, tejf, t, m, tej

g, t

g, t, tejsz

g, t

g, tejf
g, tejf

g, t

g, tejf, t

g, t

g, t, tejf

540 Ft

760 Ft
g, tej
g, tej

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

Baconos
karajfalatok,jégsaláta,zsemlekock
a, tzatziki öntet

880 Ft
g, m, tejf

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

880 Ft

Almás majonézes
burgonyasaláta, sült csirkecomb

tejf, m, t, tej

Sült csirkemell csíkok, paradicsomos,
bazsalikomos, padlizsános ragu

880 Ft

Főtt füstölt csülök,
sárgaborsókrém

880 Ft

Marhasült, ecetes tormamártás,
petrezselymes főtt burgonya

940 Ft

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

Zabpelyhes tengeri halfasírt,
jázmin rizs, kínai zöldségekkel

1020kcal,58,3g.f,47,9g.zs,76,5g.sz

900 Ft

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

Metélőhagymás, sonkás túrókrémmel
rakott csirkemell, grill zöldségek

880 Ft

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

880 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

Uborkasaláta

140 Ft

Majonézes káposztasaláta

140 Ft

Csemege uborka

140 Ft

Barackos túrós rétes
{glutén,tej,tojás]

380 Ft

Gyümölcs rizs

360 Ft

Gundel palacsinta

400 Ft

Húsos lasagne

600 Ft

Rántott mozzarella, rizi-bizi*

620 Ft

Paprikás csirke, tészta köret

580 Ft

g, t, s, tej, tejf

A + E1
B + G2
A+C
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Sertésraguleves

g, tej, t

g, t

860 Ft

640 Ft

g, t

480 Ft
g, tejsz

g, t, tejf, m, z

840 Ft

g

Fahéjas,citromos almaleves*

g, t, z

600 Ft

Grízes tészta, baracklekvár*

420 Ft

g, tejf, t, z

tej

g, t

g, t, tej, d

g, tejf, t

820 Ft A + C

760 Ft B + G2

860 Ft

1140 Ft B +G2

1180 Ft A + E2

1240 Ft

1100 Ft A + C

1080 Ft B + G2

1220 Ft

