Az ár alatti kódok azon összetevőket jelölik, amelyek a rá érzékenyeknél allergiás reakciót válthatnak ki.
Jelmagyarázat: g - glutén; gl - gluén; j - joghurt; m - mustár; s - sajt; t - tojás; tej - tej; tejf - tejföl; tejsz - tejszín; tr - túró; v - vaj; z - zeller.

49. hét 2021. 12.06.-12.11.

Paradicsomleves*

560 Ft
g, t, z

Vegyes zöldségleves,
csirkemájgaluskával

760 Ft

Pulykapörkölt /combfiléből/,
szarvacska tészta

980 Ft

g, t, z

Sütőtök krémleves,
levesgyöngy*

Póré leves sajtos
galuskával*
g, tejsz, t

g, t, tejsz

Jókai bableves / füstölt
tarja, virslikarika/

900 Ft

800 Ft

g, t, tejf, z

Rakott kel

1150 Ft Tarhonyás hús

g, t

Rántott csirkemell,
tejszínes, gombás spagetti

1100 Ft

1150 Ft

Lilahagymás krémsajttal
töltött csirkemell,
petrezselymes burgonya

Mustáros füstölt csülökkel
1250 Ft töltött borda, petrezselymes
g, t
burgonya

Barbacue csirkeszárnyak,
sült kocka burgonya

1050 Ft

Csirkemell falatok,
paradicsomos penne tészta,
reszelt sajt

1050 Ft Káposztás tészta*

Vargabéles /szélesmetélt/*

880 Ft

Vasi pecsenye, tört
burgonya

g, t

g, t

g, t, tej

Rántott pontyfilé, rizs,
tartár mártás

880 Ft

Négysajtos lasagne

g, t

Mákos tészta*

840 Ft
g, t

g, tejf, t, tr, v, tej

Lencsefőzelék, sertéshúsos
Burgonyafőzelék, sertés
900 Ft
vagdalt
pörkölt
g, tejf, t, m

900 Ft

Lencsefőzelék*

480 Ft

Roston tengeri halfilé,
zöldséges rizs

480 Ft

g, tejf, m

1250 Ft

618kcal,53,3g.f,28,5g.zs,57,5g,sz

Csirkegyros,friss saláta,
pikáns tartár / hagymás/
Párolt csirkemell, vegyes
zöldségköret

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

Görögsaláta, sült
tej, tejf, m csirkecomb /lilahagyma/
Serpenyős csirkecombfilé,
1150 Ft zelleres burgonyapüré
1050 Ft

362kcal,42,8g.f,12,4g.zs,15,7g.sz

Párizsi sertésborda,
petrezselymes burgonya

Vegyes bundázottak, rizi1300 Ft bizi, majonéz
g, t
/sajt,csirkecombfilé,gomba/

1100 Ft

g, tejf
g, tejf

1050 Ft
g

1300 Ft
s

1050 Ft

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

Csirkemájjal töltött

g, t

1250 Ft
g, t, tejf, tej, m

törtburgonya

Csirkemell olaszos
bundában, rizi-bizi

Sült kacsacomb, lecsós
tarhonya
g, t, m, tejf
1500 Ft
920 Ft

1050 Ft

Chilis bab, főtt tojás*

900 Ft

Spagetti carbonara
Házi ízes bukta*

g, t, tej

g
g

Sárgaborsófőzelék, sült
kolbász
Ságaborsó főzelék*

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

1050 Ft

Cézár saláta sült csirkemell

g, tej, tejf, m

t

Kemencés sült karaj,

1250 Ft csiperke gombás párolt köles

654 kcal,42,5 g.f,23,8 g.zs,76,4 g.sz

m, tejf, g

880 Ft

Rántott karfiol, rizs,
majonéz

Vegyes vágott

260 Ft

Póréhagymás jégsaláta

280 Ft

Tejfölös uborkasaláta

280 Ft

520 Ft

Lúdláb szelet

600 Ft

Piskótatekercs

700 Ft

Mustáros füstölt csülökkel
töltött borda, petrezselymes
burgonya

910 Ft

800 Ft

Rakott kel

Csirke raguleves / gomba/

1250 Ft

800 Ft
g, t, z

Csabai karaj, törtburgonya,
1200 Ft
párolt káposzta

1150 Ft Bácskai rizseshús

980 Ft

g, tejf, t

Sajttal töltött csirkemell,
zöldséges rizs

1200 Ft

Rántott sertéstarja,
petrezselymes burgonya

1150 Ft

Kebab, steak burgonya,

1400 Ft kevert saláta, tzatzikis öntet
g, t

g, t, z

/darált marhahús/

g, t

g, t

1450 Ft
j

Rántott sertésszelet,
petrezselymes burgonya

1050 Ft

Szezámmagos csirkemell
rizi - bizi

1100 Ft

Pecsenyés tál, hagymás tört
burgonya /sült tarja, császárszalonna,
majorannás sertés máj/

1250 Ft

g, t

g, t

g

Füstölt csülkös,tormás, fött
Börzsönyi húsos palacsinta,
1000 Ft
1100 Ft
erdei gombamártás
tojásos rakott csusza
g, tejsz, t, s
g, t, tejf
g, t, tejf
920 Ft
860 Ft
980 Ft
g

Szilvás gombóc, fahéjas
porcukor*

980 Ft

Spenótfőzelék, párolt
csirkemell, főtt burgonya

940 Ft

Spenótfőzelék, főtt tojás,
burgonya*
g
Kínai édes-savanyú
1250 Ft csirkemell, jázmin rizs
480 Ft

tej, v

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

Majonézes, újhagymás

1200 Ft burgonyasaláta, szárnyas
stefániavagdalt

g, tej

920 Ft
g, tej

1200 Ft
z

Sült csirkecomb, petrezselymes
párolt zöldborsóval és bébirépával

Zöldborsófőzelék sült
virsli

980 Ft

Zöldborsófőzelék*

480 Ft

Tengeri halszelet paradicsommal
és sajttal sütve, vajas burgonya

g, tej
g, tej

1250 Ft

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

Sertéshúsos görögös rakott

g, tejf, t, m zöldségek/

900 Ft

880 Ft
g, t

1050 Ft burgonya / paradicsom, sajt,

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

1300 Ft

Mákos meggyes gombóc*

g, t

Csirkemell kókusz bundában,
jázmin rizs, trópusi gyümölcs

1200 Ft
g, t, tej, v

1300 Ft

587kcal,40,4g.f,11g.zs,61,5g.sz

Tejszínes, gombás pecsenye
1400 Ft kacsamáj, durum penne
1100 Ft

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

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

g

g, t, tejf, m

Vegyes zöldséges rizottó,
mozarellával

880 Ft

Brokkoli püré, omlett

880 Ft

Cékla

280 Ft

Majonézes káposztasaláta

280 Ft

Csemegeuborka

280 Ft

480 Ft

Mézes zserbó

600 Ft

Tiramisu szelet

600 Ft

Mákos rétes

560 Ft

Párizsi sertésborda,
petrezselymes burgonya

800 Ft

Csirkemell olaszos
bundában, rizi-bizi

740 Ft

Székelykáposzta

800 Ft

g, tejf, t

Rántott sertésszelet,
petrezselymes burgonya

740 Ft

800 Ft

Négysajtos lasagne

650 Ft

Vadas jérceragu, csőtészta

700 Ft

Bácskai rizseshús

700 Ft

630 Ft

Csirkemell roston,
paradicsommal, gombával és
sajttal sütve, rizs

840 Ft

Sárgaborsófőzelék, sült
kolbász

700 Ft

Zöldborsófőzelék sült
virsli

700 Ft

g, t, tej

g, t, tej, tejsz

g, t

g, tej, t, tejf

1680 Ft

A + E1

1640 Ft

B + G2

g, t

900 Ft

600 Ft

980 Ft

Lencsefőzelék, sertéshúsos
Burgonyafőzelék, sertés
630 Ft
vagdalt
g, tejf, t, m pörkölt
1640 Ft A + D
B+C
1610 Ft

1050 Ft

644 kcal,51,8 g.f,15,1 g.zs,85,2 g.sz

Bazsalikomos, paradicsomos,
fokhagymás spagetti

g, t

g, t

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

880 Ft

Pulykamell sörtésztában,
kukoricás rizs

1200 Ft Székelykáposzta
1250 Ft

Erőleves, grízgaluska

g, t, tejf, z

g, t

Brassói sertés tarja, pirított
Sertés sült, babéros
1350 Ft burgonya
1250 Ft krumpli főzelék

Sajtbundás cukkíni, rizi bizi

g

Tárkonyos marha
raguleves

1020 Ft Borsos tokány, galuska

g, tejf, t, tej, m

960 Ft

g, t, tej

g, t, z, m, tejf

g, t, tej

Füstölt sajttal, almával sütött
1200 Ft jércemell, házi burgonyapüré

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

Lecsós szüzérmék, galuska

900 Ft

780 Ft
g, tejsz

g, t, tejf, z

1150 Ft sertésborda, hagymás

Chilis bab / darált
marhahús/

Francia saláta, csirkehús
fasírt

Erdei gyümölcsleves*

g, tejf, t, tej

880 Ft

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

t, gl

Vadas jérceragu, csőtészta

Erdei gomba vadas mártásban,
burgonyagombóc*

Rakott palacsinta
/túró,kakaó,lekvár/
Zöldborsós sertéstokány,
rizs

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

678kcal,59,2g.f,12,5g.zs,89,2g.sz

Lencseleves, füstölt
csülökkel, debrecenivel

1150 Ft Rakott krumpli

Epres túrókrémmel töltött
palacsinta*

Csirkemell roston, paradicsommal,
gombával és sajttal sütve, rizs

600 Ft
g, t, z

g, tejf, t

Sült csirkecombfilé, tojásos
Light sajttal sütött
Tengeri halgombócok, tejszínes
1200 Ft fehérbormártás, bulgur
1200 Ft pulykamell,zöldséges kuszkusz
wok zöldségkeverék
483 kcal,43,5g.f,22,7g.zs,17,4g.sz

980 Ft

Zöldborsóleves*

g, t

Csirkecomb paprikás,
nokedli

Pulykamell sörtésztában,
kukoricás rizs

580 Ft

g, t, z

Csemege sertéssült, párolt
1150 Ft káposzta, hagymás tört
g, t
burgonya

1000 Ft

g, t

Bográcsgulyás /sertéshús/

g, tej, t, tejf

Zöldborsós sertéstokány,
rizs

g

640 Ft

g, tejf

B + G2
A+C

g, t, s

g, tej, t

g, t

g, tejf, t

1600 Ft
1480 Ft

B + G2
A+C

g, t, tej

g, t

Szilvás gombóc, fahéjas
g, t, tejf, z porcukor*
Füstölt csülkös,tormás, fött
700 Ft
tojásos rakott csusza
g
720 Ft

1660 Ft
1540 Ft

B + G2
A + E2

g, s

g, t, tejsz

g, t

g, t, tejf

1760 Ft
1800 Ft

B+C
A + E2

g, tejf, v

g, t, tej

g, t

g, tej

1880 Ft
1600 Ft

