Az ár alatti kódok azon összetevőket jelölik, amelyek a rá érzékenyeknél allergiás reakciót válthatnak ki.
Jelmagyarázat: d - dió; g - glutén; j - joghurt; m - mustár; mu - must; s - sajt; sz - szezámmag; szj - szójaszósz; t - tojás; tej - tej; tejf - tejföl; tejsz - tejszín; v - vaj; z - zeller.

41. hét 2022. 10.10.-10.15.
Sajtkrémleves,
levesgyöngy*

660 Ft
g, tejsz

Zöldséges csontleves,
májgaluskával
g, tejf, t, z

Rizses hús

1300 Ft

940 Ft

Krémsajttal és sonkával,
töltött karaj, petrezselymes
burgonya
Paprikás bundában sült hekk
filé, fűszeres hasábburgonya,
fokhagymás tartár

Csirkemell párizsi
1500 Ft
bundában, rizi - bizi
g, t

g, t

Rizsfelfújt, baracklekvár*

940 Ft
tej, t, v

g, tejf, t

Vörösboros marhalábszár
pörkölt, nokedli

Hortobágyi göngyölt

Almás palacsinta,
karamellöntet*

940 Ft
1050 Ft
700 Ft

Zöldbabfőzelék*

700 Ft

Ságaborsó főzelék*

Sült csirkecomb, zöldség
köret

Óvári csirkemell, rizs
1550 Ft /sonka, gomba, sajt/

1400 Ft
1550 Ft
g, t

húsos töltelék, paprikás mártás/

g, s, t

g, t, tej

g, t
g

g, t

Magyaros tökfőzelék*

700 Ft

712 kcal,34,7 g.f,32,5 g.zs.32,6 g.sz

g

Sopszka saláta, baconba
göngyölt csirkemell/kevert friss
saláta,lila hagyma, juhtúró/

1400 Ft

Cukkínis köleskása,
barbecue csirkemell

Zöldséges, rizses csirkemáj,
Roston pontyfilé, póréhagymás
1450 Ft erdei gombákkal
1250 Ft tojásos jázmin rizs
1800 Ft

392 kcal,41,1g.f,2,9 g,zs,39,5 g.sz

Pulykamell steak, almás
párolt káposzta, tört burgonya

593kcal,44,2g.f,10,8g.zs,77,4g.sz

Karalábé főzelék,
1600 Ft szárnyashús fasírt

564 kcal,35,2 g.f,17,6 g.zs,48,8 g,sz

516 kcal,46,8 g.f,10,1 g.zs,37,2 g.sz

Tejfölös burgonyafőzelék*

Sajttal, brokkolival göngyölt
1550 Ft pulykamell, bulgur
1600 Ft Rakott kel csirkehússal

695 kcal,52,8 g.f,21,8 g.zs,80,3 g.sz

Cézár saláta sült
csirkemellel

rántva

Orosz hússaláta (sertéshús,majonéz,
csemege uborka, tojás, alma, zöld
g, t, tejf, tej, m saláta,burgonya)

1450 Ft

z

1350 Ft
tejf, mu

632kcal,37,7g.f.22,4g.zs.79,1g.sz

483 kcal,38,9 g.f,9,2 g.zs,80,4 g.sz

g, tejf

1100 Ft

Camembert rántva, rizs,
majonéz

Káposztasaláta

350 Ft

Gyöngyhagyma

350 Ft

Csemegeuborka

350 Ft

Vegyes vágott

Meggyes mákos rétes

580 Ft

Csoki torta

660 Ft

Somlói galuska

680 Ft

Házi krémes

g, t, tej

g, tej, t

g, tejf

g, t, tej, tejsz, d

Sertéstokány hentes
módra, orsótészta

950 Ft

Óvári csirkemell, rizs
/sonka, gomba, sajt/

1090 Ft Krumplis tészta

Zöldbabfőzelék, sült
debreceni

910 Ft

Sárgaborsó főzelék,
vagdalt

740 Ft

Magyaros tökfőzelék,
csirkecomb aprópecsenye

Rántott csirkemell, rizibizi

950 Ft

Csirkemell párizsi
bundában, rizi - bizi

980 Ft

Tarhonyás hús,
Pulykamell sajtos bundában,
980 Ft
zöldfűszeres tört burgonya
g, t, z, tej pulykacomb filéből

B + G2
A+C

g, t

g, tejf
g, t

1770 Ft
1840 Ft

A + G1
B+H

g, t

g, t, tej

1940 Ft
1830 Ft

B + G2
A+C

650 Ft

Lecsós rizses egytál, sült
tarja

760 Ft

Tejberizs kakaós
porcukor*

g, t

g, tejf

1820 Ft
1940 Ft

980 Ft

Sóskafőzelék, sült
csirkemell, főtt burgonya

1200 Ft

Rántott gombafejek, rizs,
majonéz*

1020 Ft /tojás,padlizsán,paradicsom, sajt/

g, t, tej, v

Túrós derelye, fahéjas
tejföl*

1550 Ft

1020 Ft Bácskai rizses gomba

B + G1
A + E1

g, s, t

Majorannás csirkecomb,
1350 Ft párolt vegyes wok zöldség

g, t

g, t

g, tej

Fokhagymás kukoricalisztben sült

1400 Ft hekkfilé, zöldséges jázmin rizs
742kcal,47,3g.f,16,8g.zs,75,1g.sz

Tojásos nokedli, friss lecsó

g, t, m, tejf

350 Ft

z, szj

Kakaós, lekváros
palacsinta
g, t, tej
Tejfölös, paprikás csirkés
1020 Ft
rakott tészta, reszelt sajt
g
Sóskafőzelék, főtt tojás,
650 Ft
burgonya*
660 Ft

910 Ft

Kacsazúza pörkölt, galuska

g, t

1900 Ft
1800 Ft

Mozzarellával pirított gombával
sütött pulykamell, rizs

1800 Ft
g, t

1300 Ft
1200 Ft
g, t

1100 Ft
g, tejf, m

1700 Ft

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

Serpenyőben sült baconos
karajfalatok, pirított zsemlekocka,
g, tejf, t, tej, m zöldsaláta, tzatzikis öntet

1450 Ft
g, j

Csirkecomb aprópecsenye,
1550 Ft zöldfűszeres törtburgonya 1400 Ft
436kcal,34,2g.f,12,8g.zs,40,2g.sz

1650 Ft Lecsós csirkemáj, bulgur
z, t

614kcal,48,6g.f,5,2g.zs,55,2g.sz.

z

1250 Ft
g

1020 Ft

Makaróni négysajtos
mártásban

1050 Ft

380 Ft

Ecetes karfiol

350 Ft

560 Ft

Piskóta tekercs

560 Ft

980 Ft
g, t

Sertésborda sörtésztában,
petrezselymes burgonya
{glutén,tojás]

980 Ft

770 Ft

Sertéspörkölt, nokedli

910 Ft

950 Ft

Lencsefőzelék, főtt tojás*

2140 Ft

B + G2
A+C

g, tejsz, t, tej

g, tej
g, t

A + E2
B + G2

1400 Ft

Lencsefőzelék, sertéshúsos
1100 Ft
vagdalt
g, tejf, t, m

1100 Ft

g

Hagymás paradicsomsaláta

Szilvás gombóc, fahéjas
porcukor*

g, tej

1500 Ft

1650 Ft
g, t, tejf, tej, m

g, t

1100 Ft Lencsefőzelék, főtt tojás*

443kcal,47,1g.f,10,2g.zs,22,7g.sz

1700 Ft

Pontypaprikás, túrós
csuszával

1400 Ft Pásztortarhonya /kolbász/

Francia saláta, sült
csirkecomb

546kcal,28,6g.f,9,7g.zs,65,4g.sz

Rántott sajt, rizs,
majonéz*

Sertésborda sörtésztában,
1450 Ft petrezselymes burgonya
g, t
{glutén,tojás]

1350 Ft

1300 Ft
t, g

Tejfölös, paprikás csirkés
rakott tészta, reszelt sajt

Sóskafőzelék, főtt tojás,
burgonya*
g
Kínai édes-savanyú
1400 Ft csirkemell, jázmin rizs

g, z

Csabai karaj, törtburgonya,
1550 Ft
párolt káposzta

g

g, t, sz

g, t, z

g, t, z

1400 Ft

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

Mézes, mustáros sült
csirkeszárnyak, zöldséges kuszkusz

940 Ft

Csirkemell három magvas
bundában, rizi - bizi

g, t, tejf

Sült csirkemell csíkok, paradicsomos,
bazsalikomos, padlizsános ragu

Sertés húsos gulyásleves

1500 Ft Sertéspörkölt, nokedli

700 Ft

tej, m, tejf, t

680 Ft

Csülkös pacal, főtt
burgonya

761 kcal,51,8g.f,22,1 g.zs,88,2 g.sz

Sajtbundás brokkoli,
burgonyapüré

Görögös rakott burgonya

g, t

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

Fitness csirkemell paprikás,
1050 Ft durum orsótészta
1400 Ft
g, tejsz, t

1250 Ft

1350 Ft
g, t

Töltött dagadó, sült kocka
burgonya
g, tejf, t, m

920 Ft

Tejfölös burgonyafőzelék,

Kacsazúza pörkölt, galuska

1250 Ft

g, t

980 Ft

Paradicsomleves reszelt
sajt*

g, t, z

Sajttal töltött sertésborda,
1650 Ft
petrezselymes burgonya
g, t, z

Tejberizs kakaós
porcukor*

1080 Ft szezámos csirkemell falatok

g, tejf

g, t

1040 Ft

Magyaros tökfőzelék,
csirkecomb aprópecsenye

g, tejf

1200 Ft

Káposztás sztrapacska,
szalonna pörccel

960 Ft

Babgulyás (marhahús)

g, t

g

820 Ft
g, tejsz

g, t, z

1450 Ft

Mákos nudli, vanília
öntet*

g, tej, t

980 Ft

Lecsós rizses egytál, sült
tarja

g, t, tejf

Vegyes gyümölcsleves

g, tejsz, t

1300 Ft

1600 Ft Szalontüdő, csőtészta
920 Ft

720 Ft

Tarhonyás hús,
pulykacomb filéből

Rántott sertésmáj,
Pulykamell sajtos bundában,
1400 Ft
zöldfűszeres
tört
burgonya
petrezselymes burgonya
g, s, t, z
g, t, z, tej
Fokhagymás juhtúróval
Velővel töltött borda, rizs,
1400 Ft
1550 Ft töltött csirkemell, zöldséges
tartár mártás
g, t, tej
g, t, m, tejf rizs

1400 Ft Krumplis tészta

g, tejf

Húsleves gazdagon /
tyúk,marha/
g, tejf, z

1400 Ft

Bolognai rakott
penne/sertéshúsból/

Sárgaborsó főzelék,
vagdalt

Sütőtök krémleves,
levesgyöngy*

980 Ft

g

1450 Ft sertéskaraj, burgonyagombóc /

1300 Ft

465 kcal,47,1 g.f,12,3 g.zs,22,1 g.sz

t, tej, v

Cigány pecsenye, hagymás
törtburgonya

Zöldbabfőzelék, sült
debreceni

g, tejf

g, t, z

1700 Ft

Rántott csirkemell, rizibizi

960 Ft

Frankfurti leves

Harcsapaprikás, túrós
csusza

Nápolyi sertésborda /rántott
1350 Ft karaj, fűszeres paradicsomos
g, t
spagetti/

g, t, tej, tejf, m

900 Ft

660 Ft
g, t, z

1500 Ft Brassói aprópecsenye

1350 Ft

1700 Ft

Zöldséges grizgaluskaleves

Zöldfűszeres sajttal töltött
csirkecomb, rizs

Sertéstokány hentes
módra, orsótészta

g, t

660 Ft
g, t, z

Börzsönyi betyárleves,
sertéshússal (gomba,
zöldségek)

Tejfölös sajtos spagetti*
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Tejfölös karfiolleves*

1840 Ft

g, t, tejsz

g, t

t, g

770 Ft

g, tejf, m

2020 Ft
2100 Ft

