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.

50. hét 2021. 12.13.-12.17.
Tejszínes brokkoli krémleves,
levesgyöngy*

580 Ft

Erdei gombaleves, vajas
galuska*

780 Ft

Görög gyümölcsleves*

820 Ft

Marhahúsos, fejtett bableves

900 Ft

Újházy tyúkhúsleves

900 Ft

Legényfogó leves / borsó, gomba,
820 Ft
kapor, zöldség, sertéshús/
g, t, tejf, z, m

980 Ft

Sertésszelet hentes módra, rizs
(uborka,sonka,szalonna)

1150 Ft

Baconos vasalt csirkemell,
hagymás majonézes burgonyasaláta

Gyümölcsleves*

Zöldséges húsagluska leves /
sertéshús/

780 Ft

Nyírségi burgonyagombóc leves,
sertéshússal

g, tejf, t, z

Csirkepörkölt, tészta /combfilé/

980 Ft

Sertés tokány, rizs

g, t, z

g, t, z

g, tejf

g, t

Marha paprikás, galuska

g, tejf

1250 Ft Húsos rakott zöldbab
g, tejf, t

Csirkemell párizsi bundában,

Sertéskaraj fokhagymás sajtos
panírban, petrezselymes burgonya

1100 Ft kukoricás rizs
g, t

Kijevi csirkemell, rizs

1250 Ft borda, petrezselymes burgonya
g, t, s, v, m

Snidlinges, baconos sajttal töltött

g, tejf, t, tej, v

1250 Ft

880 Ft

Magyaros fehérbabfőzelék,
sertéspörkölt

900 Ft

Kelkáposztafőzelék, fasírt

Haltál / Orly pontyflé, rántott

Magyaros fehérbabfőzelék, főtt
tojás*
Mozzarellával pirított gombával
sütött pulykamell, rizs

920 Ft

Kelkáposzta főzelék*

1300 Ft

Olaszos tengeri halfilé, paradicsomos
durum penne /sajt,oregánó/

1250 Ft harcsa/, rizs,tartár mártás
g, t

Párolt csirkemell, meggymártás,
főtt burgonya

1100 Ft sütve, körtés jázmin rizs

Pulykamell amaránt bundában

Tarhonyás kacsa aprólék

g, t

Penne arabiata grillezett

g, t

g, t

900 Ft

Gundel palacsinta*

940 Ft

Sárgabarackos minigombóc*

g, tej, t

Házi mákos túrógombóc, erdei
gyümölcsöntet*

880 Ft

900 Ft

Mexikói finomfőzelék, sült alsó
csirkecomb

960 Ft

Burgonyás zöldbabfőzelék, sült
debreceni

980 Ft

Paradicsomos káposztafőzelék,
sertéssült

900 Ft

480 Ft

Mexikói finomfőzelék*

480 Ft

Burgonyás zöldbabfőzelék*

480 Ft

Paradicsomos káposzta*

480 Ft

1300 Ft

Párolt csirkemell, kéksajtmártás,
jázmin rizs

1050 Ft

Csőben sült csirkemell,
brokkolival és füstölt sajttal, rizs

1300 Ft

Bazsalikomos paradicsomkrémmel,
sajttal sütött sertésszűz, jázmin rizs

1400 Ft

g

g, t

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

Csirkemájjal töltött gombafejek

g, tej

g, tej
g, tej

g, tejsz

g, t, tej, d

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

Friss saláta mix, roston csirkemell

g, tejf
g, tejf

g, tej, t, tejf

Rántott pontyfilé, hagymás,

1100 Ft tojásos burgonya saláta
m, tejf

1200 Ft Füstölt csülkös hagymás bab

1000 Ft Lencsefőzelék, grill tarjaszelet

1000 Ft zöldfűszeres törtburgonya

Húsgombócok zöldséges, dijoni
mártásban, rizs

Sült csirkemell, bulgur, ceruzabab

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

1100 Ft

521 kcal,39,8.f,10,2.zs,57,5.sz

Csípős sült csirkecomb,

1350 Ft póréhegymás párolt rizs

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

Csirkecomb aprópecsenye,

m

g

1500 Ft

g, t, tejf, m

1050 Ft

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

Hawaii emeletes pulykamell, rizs

1250 Ft /ananász,sonka,mozzarella/

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

g

812kcal,54,2g.f,49,6g.zs,68,3g.sz

1020 Ft csíkok, snidlinges dressing
g, t, tejf, m
616kcal,34,5g.f,34,6g.zs,40,2g.sz

g, t, s

g, t

1100 Ft
tejf, m, t, tej rántva, rizs, majonéz
672kcal,46,6g.f,17,9zs,64,2g.sz

g

g, t, m, tejf

g, t

960 Ft

g, t

695kcal,42,7g.f,15,2g.zs,88,3g.sz

512kcal,41.7g.f,16,1g.zs,70,4g.sz

g, s, t

Rántott csirkecomb,

1300 Ft

1100 Ft csirkemell falatok
g, t

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

1000 Ft

g, t

1100 Ft /kacsahús,zúza,szív/
g, t, tejf

g, t

Mustáros grill csirkemell falatok,

Sajttal, gombával töltött

1300 Ft sertéskaraj, rizs
g, t

g, t

1350 Ft Töltött káposzta

Vaníliakrémmel töltött szalagos
fánk*

1050 Ft vegyes saláta, fokhagymás öntet
g, tejf

1100 Ft

1500 Ft Marhasült, barnamártás, krokett

880 Ft

Zöldfűszeres sült csikrecombfilé,
vegyes friss saláta, ezersziget öntet

1050 Ft Lecsós sertésszelet, tarhonya

g, t

1250 Ft

g, t

Stíriai rakott nudli*

689kcal,51,4g.f,16,1g.zs,87,6g,sz

Sonkás, kapros túróval töltött
csirkemell, petrezselymes burgonya

1050 Ft

1300 Ft petrezselymes burgonya
g, t, tejf, s

1100 Ft Húsos rakott tészta, sajttal sütve

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

Csülök pörkölt, vele főtt

1150 Ft burgonya
m, t, tejf

Stefánia vagdalt, szezámos

1050 Ft fasírt, rizi-bizi
g, tejf

1250 Ft Mátrai borzas borda, rizs

Csirkecombfilé falatok,
sajtmártásban, makaróni

g, tejf

Csirkemell szelet, gombamártás,

1200 Ft rizs
g

tej

1250 Ft Milánói sertésborda

g, t

920 Ft

g, tejf

g, t, z

800 Ft

1100 Ft

Sajtos, tejfölös széles metélt,
sült császár tepertővel

g, t

tejf, g, t

1100 Ft Pulykamell rántva, rizi - bizi

1150 Ft burgonya /csirkemájas/
g, m

Töltött csirkecomb, petrezselymes

g, t

g, t, z

Lyoni sertésjava, sült
hagymakarikák,tört burgonya

g, tejf, t, tej, tr
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700 Ft

580 Ft

Csontleves, csigatészta

1300 Ft

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

Túrós tészta

880 Ft

Hortobágyi gombás palacsinta

880 Ft

Zabpelyhes zöldségvagdalt
tojással, burgonyapürével

880 Ft

Camembert diós bundában,
fekete ribizli öntet, rizs

1350 Ft Négysajtos sztrapacska

940 Ft

Káposzta saláta

280 Ft

Uborkasaláta

280 Ft

Almapaprika

280 Ft

Vegyes vágott

260 Ft

Gyöngyhagyma

280 Ft

Mediterrán gyümölcs rizs

520tej Ft

Kakaós és lekváros palacsinta

480
Ft
g, tej, t

Fekete erdő szelet

600
Ft
g, tejsz, t

Stefánia szelet

600
Ft
g, t

Vegyes bejgli / mákos, diós/

640
Ft
g, t, tej

Mozzarellával pirított gombával
sütött pulykamell, rizs

910 Ft

Kelkáposztafőzelék, fasírt

630 Ft

Sertésszelet hentes módra, rizs
(uborka,sonka,szalonna)

840 Ft

Sonkás, kapros túróval töltött
csirkemell, petrezselymes burgonya

910 Ft

Lecsós sertésszelet, tarhonya

770 Ft

Sertéskaraj fokhagymás sajtos
panírban, petrezselymes burgonya

770 Ft

Csirkemell párizsi bundában,
kukoricás rizs

770 Ft

Pulykamell rántva, rizi - bizi

770 Ft

Tarhonyás kacsa aprólék
/kacsahús,zúza,szív/

770 Ft

Hawaii emeletes pulykamell, rizs
/ananász,sonka,mozzarella/

910 Ft

Magyaros fehérbabfőzelék, főtt
tojás*

650 Ft

Húsos rakott zöldbab

800 Ft

Mexikói finomfőzelék, sült alsó
csirkecomb

680 Ft

Burgonyás zöldbabfőzelék, sült
debreceni

700 Ft

Paradicsomos káposztafőzelék,
sertéssült

630 Ft

B + G2
A+C

1580 Ft B + G2

1580 Ft B + G2

1680 Ft A + D

1720 Ft A + E2

1920 Ft

1640 Ft A + E2

1480 Ft A + E1

1600 Ft B + H

1760 Ft B + G2

1600 Ft

g, t, tejf

g, t

g, tejf

g, t, tejf

g, t
g, t

g, tejf, t, tej, v

g, tej, v

g

g, t

g, tej

g, t

g, t
g, t

g, tejf

g, t, tejf

g, t

g

