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

40. hét 2022. 10.03.-10.07.
Bazsalikomos paradicsomleves,
reszelt sajt*

660 Ft

Sárgabarack krémleves mangó
kockákkal*

920 Ft

Tejfölös bableves, csipetke*

Szárnyashúsgombóc leves

900 Ft

Gulyásleves

980 Ft

Húsos erőleves, csigatészta

g, t, z

g, t, z

1250 Ft galuska

Pikáns tejfölös sertésragu, házi

Sertéspörkölt, nokedli

1200 Ft Húsos rakott karfiol
t, g

Csirkemell sörtésztában sütve,

1300 Ft kukoricás rizs
g, t

1400 Ft Resztelt csirkemáj, tarhonya

1100 Ft Vadas marha, csőtészta

1350 Ft Rántott pulykamell, rizi - bizi

1350 Ft sertésborda, rizs
g, t

tejf, g, tej, t

g, t, tej

1350 Ft

Pármai spagetti (sonkás,
tejszínes, sajtos)

1150 Ft Milánói makaróni

Császármorzsa baracklekvár*

900 Ft

Vegyes palacsinta / ízes, túrós,
kakaós/ *

900 Ft

Mákos guba*

Kapros, tejfölös zöldbabfőzelék,
szárnyashúsos vagdalt

980 Ft

Kelkáposztafőzelék, szárnyashús
fasírt

980 Ft

Tejszínes parajfőzelék, sült
csirkemell, főtt burgonya

Kapros, tejfölös
zöldbabfőzelék*

640 Ft

Kelkáposzta főzelék*

640 Ft

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

1400 Ft

Szárnyashúsgombócok
kapormártás, rizs

Tejszínes parajfőzelék, főtt
tojás, burgonya*
Mézes, mustáros csirkemell
csíkok, bulgur

Rántott brokkoli, rizs, majonéz

1050 Ft

Grillezett csikecomb falatok, kevert
saláta / feta sajt, paradicsomos
jégsaláta, bazsalikomos joghurtos öntet/

1550 Ft

Paradicsomos káposzta,
kemencés csirkemell

g, t

g, t
g

765 kcal,40,5 g.f,20,3 g.zs,81,2 g.sz

g, t, m

Csirkecombfilé diókéregben,
sült baconos vegyes zöldség
614 kcal,56,7 g.f,44,2 g.zs,22,8 g.sz

Serpenyős csirkemell, pritamin
paprika, kukorica, brokkoli, rizs

t, z

Sült csirkecomb, fokhagymás

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

g, tejf, t

g, t

Baconnal és krémsajttal töltött

Börzsönyi göngyölt sertésborda,
sült kocka burgonya /gombás/

1650 Ft

1600 Ft savanyú káposzta, törtburgonya
z

Sörös csülökpecsenye, bajor

1200 Ft Húsos lasagne

1350 Ft

g, t, s

tej, t, g

g, t
g

1200 Ft
g, tejsz

636kcal,41,3g.f,9,5g.zs,65,7g.sz

Amerikai káposztasaláta, csirke
alsócombok chilis kukoricapelyhes
bundában

1050 Ft

Sült pulykacomb erdei
gombamártás, nokedli

m, t

757 kcal,48,4 g.f,27,8 g.zs,96,5 g.sz

Tengeri halpogácsa, snidlinges,

1600 Ft majonézes burgonya saláta

567 kcal,47,9g.f,12,6g.zs,18,8g.sz

7020kcal,42,6g.f,9,2g.zs,71,2g.sz

Mézes vörösboros szilvaleves*

800 Ft
g, tejsz

1700 Ft Sertésraguleves

900 Ft

1250 Ft Tarhonyás csirkezúza

1200 Ft

1700 Ft Paprikás csirke, tészta köret

1250 Ft

s, z

g, t, tejf, m, z

Rántott tengeri halfilé, rizs,

1600 Ft majonéz
g, t

Vegyes bőségtál, rizi - bizi (rántott
karaj, párizsi csirkemell, rántott
gomba)

g, t, z

g, t

g, tejf, t

1600 Ft

g, tejf, t, m, tej

Rántott sertéstarja,
petrezselymes burgonya

1400 Ft

1600 Ft burgonyakrokett

Szűzérmék, négysajtmártás,

1800 Ft törtburgonya
g, t, tejsz

1400 Ft Túrós csusza

1200 Ft márványsajtos gnocchi
g, t, tejf

880 Ft

940 Ft

Túrótöltelékes gombóc, fahéjas
tejföl*

980 Ft

1100 Ft Szárazbabfőzelék, fasírt

980 Ft

Zöldborsófőzelék, sült virsli

1200 Ft

1020 Ft Szárazbabfőzelék*

640 Ft

Zöldborsófőzelék*

640 Ft

1300 Ft

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

1700 Ft

g, s, t

g, t, s, tej, tejf

Meggyes rácsos linzer

g, tej

1400 Ft

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

1400 Ft ceruzabab, bébi répa

Halászlé, pontyfilével

1200 Ft Zöldséges rizses csirkemell

g, t, m

Holstein sertésszelet,
petrezselymes burgonya

g, t, m

940 Ft

680 Ft

g, tejf, t, z

1200 Ft Csíkos tokány, orsótészta

1300 Ft
g, t

Magyaros gombaleves*

g, t, z

Erdei fűszerekben pácolt
csirkemell rántva, gombás rizs

g, t, tej
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Sertésborda sajtos bundában,
petrezselymes, törtburgonya
{glutén,tojás,tej]
Baconba göngygölt csirkemell,
sajttal, sonkával és csemege
uborkával töltve, zöldséges rizs

680 Ft
g, t, z

g, t, z

Majorannás rizses hús,
csirkecombfiléből

Rántott sertésborda,
petrezselymes burgonya

g, tejsz

g, t, tej

g
g

1400 Ft
g

Pulykacomb brassói, zöldséges
tört burgonya
552 kcal,37,3 g.f,38,4 g.zs,50,7 g.sz

1450 Ft
t, m, tejf

Vaslapon sült csirkemell apró, főtt
tojás, kapros majonéz, vegyes
saláta

1450 Ft

Serpenyős sertés falatok, lecsós
rizs

t

1400 Ft
m, t, tejf

g, t

z

Metélőhagymás, sonkás túrókrémmel
rakott csirkemell, grill zöldségek
414 kcal,49,8 g.f,22,9 g.zs,18,7,g.sz

Fokhagymás sertéskaraj csíkok,

1550 Ft

g, t, tej

g, tej
g, tej

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

Szezámmagos rántott

1250 Ft

g, t, tejsz

Házi hamburger húspogácsa, sült
hagymakarikák, steak burgonya

1450 Ft
g, t

1700 Ft

713kcal,41,7g.f,28,5g.zs,57,1g.sz

Csirkemell sajttal, cukkinivel

1600 Ft sütve, póréhagymás kuszkusz
z

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

1500 Ft
g

Tejszínes, gombás, sajtos
lasagne

960 Ft

Sütőtökös rizottó, parmezán

980 Ft

Rántott mozzarella, rizs,
majonéz

1550 Ft paradicsommal, sajttal, bulgur
g, t, tejf, m

1150 Ft Finomfőzelék, tükörtojás

980 Ft

Vegyes vágott

350 Ft

Ecetes jégsaláta

380 Ft

Uborkasaláta

380 Ft

Káposztasaláta

350 Ft

Paprikasaláta

380 Ft

Kakaós palacsinta

560
Ft
g, tej, t

Gyümölcsös tejberizs

580 Ft

Túrós rétes

620
Ft
g, tejf, t

Hólabda szelet

640
Ft
g, t, tej

Méteres kalács

660
Ft
g, tej, t

Erdei fűszerekben pácolt
csirkemell rántva, gombás rizs

910 Ft

Húsos rakott karfiol

980 Ft

Csíkos tokány, orsótészta

840 Ft

Szárazbabfőzelék, fasírt

700 Ft

Paprikás csirke, tészta köret

880 Ft

Majorannás rizses hús,
csirkecombfiléből

880 Ft

Sertésborda sajtos bundában,
petrezselymes, törtburgonya
{glutén,tojás,tej]

950 Ft

Húsos lasagne

880 Ft

Zöldborsófőzelék, sült virsli

840 Ft

Kapros, tejfölös zöldbabfőzelék,
szárnyashúsos vagdalt

700 Ft

Kelkáposztafőzelék, szárnyashús
fasírt

700 Ft

Tejszínes parajfőzelék, sült
csirkemell, főtt burgonya

1120 Ft (sonka,ananász,sajt), rizs
g, t

Emeletes rakott csirkemell

1190 Ft

B + G2
A+C

1720 Ft A + E2

2140 Ft B + E1

2160 Ft B +G1

2700 Ft A + E1

2260 Ft

1800 Ft B + G2

1800 Ft A + D

1700 Ft A + E2

1960 Ft B + G2

1800 Ft

g, t

g, t

g, t

v

tejf, g, tej, t

g, t

Sütőben sült padlizsán,

2200 Ft

1450 Ft pulykamell, vitaminsaláta
tejf, m, t

788kcal,34,4g.f,44,5g.zs,80,9g.sz

g, t

Sült kacsacomb, párolt káposzta.

g, tejf, t
g, tejf

1600 Ft

g, tejf, t

Serpenyős sertés falatok, lecsós
g, t, s, tej, tejf rizs
Baconnal és krémsajttal töltött
770 Ft sertésborda, rizs
g

980 Ft

g

g, tejf, t

g, tejsz

g, tejf, t
g, tej

