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

42. hét 2022. 10.17.-10.21.
Lencseleves, csipetke*

660 Ft

Marhacsontleves, tészta

920 Ft

Palócgulyás / sertés, zöldbab,
burgonya/

t, g, z, m

Szárnyasraguleves

g, t, z

Lecsós virslikarika, nokedli

1300 Ft Erdélyi húsos rakott káposzta
Szárnyas stefánia vagdalt,

Budapest sertésragu /gombás,
csirkemájas, zöldborsós/, tarhonya

1350 Ft burgonya, párolt káposzta
g, t

Rántott sertésborda,
petrezselymes burgonya

1300 Ft bizi
g, t

Olivabogyós csirke gyros, steak
burgonya, joghurtos salátamix
Magyaros húsos sajtos makaróni

Szezámmagos csirkemell rizi Sajttal sonkával töltött

1550 Ft sertésborda, vajas burgonya
g, tejf, t, s, tej
1450 Ft
t, m

Marhatokány Stroganoff módra,
krokett /bacon, csemege uborka,
gomba/

Paradicsomos káposzta*
Parmezános pulykamell falatok,
serpenyős sült zöldségek
511kcal,38,2g.f,24,8g.zs,32,5g.sz

Mustáros grill csirkemell falatok,
vegyes saláta, fokhagymás dressing

Zöldborsókrém, mézes,szezámos
csirkemellcsíkok

Lebbencsleves

980 Ft

Zöldborsóleves,
csirkehúsgaluskával

940 Ft

Libaleves, zúzával,tésztával

Paradicsomos húsgombóc, főtt

g

g, t, z

g, to, tejf

g, t, tejf, z

1450 Ft Bácskai rizseshús

1300 Ft burgonya

1300 Ft Pirított csirkemáj, tarhonya

1300 Ft Paprikás krumpli, sült debreceni

1300 Ft

g, tejf, tej, t

Pulykapörkölt /combfiléből/,

1350 Ft szarvacska tészta
g, t

Sertéskaraj kukoricapelyhes

1350 Ft bundában, petrezselymes burgonya
g, t

Pulykamell sörtésztában, rizi -

g, t

Sertésszűz rántva, baconos,

1350 Ft gombás rizs
g, t

Négysajttal töltött csirkemell,

1550 Ft bizi
g, t

1450 Ft rizi - bizi
g, t, tej

Sertés flekken /tarja/,
tükörtojással, hagymás tört
tejsz, m, g, t burgonya

1500 Ft szaftos burgonya
g, m

1600 Ft

Pikáns sörös sült csirkecomb,

t, g, z

Marhatokány vadasan, orsótészta

1100 Ft
g, t

1550 Ft

g, tejf, t, z, m

Rántott csirkecombfilé, rizi -

1800 Ft bizi
g, t
g, t

940 Ft
g, t, z

g, t, z

1550 Ft

660 Ft

Vegyes sajttál / trapista,
camembert, mozarella/ rizs,
majonéz

Lyoni csirkemell, petrezselymes

1400 Ft
g, t

1650 Ft

g, t, tejf, m

1450 Ft burgonya / hagymakarika/
g

1450 Ft

1020 Ft Juhtúrós sztrapacska

1500 Ft

980 Ft

980 Ft

g, m

1350 Ft

Házi túrógombóc, fahéjas
tejföl*

980 Ft

Vanília pudingos, barackos
palacsinta*

920 Ft

Mogyorókrémes
minigombóc,vanília sodó*

1080 Ft csirkecomb filé
g

Zöldborsófőzelék, sült

1140 Ft fasirt
g, tej

Magyaros burgonyafőzelék,

1050 Ft Finomfőzelék, virsli

1250 Ft csülök
g, tej

1250 Ft

700 Ft

Zöldborsófőzelék, főtt tojás*

1100 Ft Magyaros burgonyafőzelék*

700 Ft

Finomfőzelék, rántott sajt*

1300 Ft Fejtett babfőzelék*

700 Ft

1650 Ft

Emeletes csirkemell, rizs /
mozzarella, őszibarack/

1800 Ft

Jércehúsos rakott cukkíni, sajttal
sütve

1450 Ft Dubarry pulykamell, rizs

1550 Ft

980 Ft

g

z

g

g, tej

g, tej

1650 Ft

576kcal,53,8g.f,23,7g.zs,87,1g.sz

Rántott zöldségek* / cukkíni,

1300 Ft
tejf, m, t, tej gomba, brokkoli/ rizs, majonéz
Thai csirkemell,

1400 Ft zöldségekkel,rizs
713 kcal,52,3 g.f,87,6 g.zs,97,6 g.sz

Zöldfűszeres kéreg alatt sült

1500 Ft tengeri halfilé, kuszkusz

589kcal,47,1 g.f,21,3 g.zs,72,1 g.sz
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820 Ft

Fokhagymás tejfölös csirkemell,
sajtos spagetti

389 kcal,46,6 g.f,6,7 g.zs,23,4 g.sz.

Sült csirkecomb, zöldséges rizs

Bableves füstölt csülökkel

Tejszínes meggyleves*

t, g, z

960 Ft

1350 Ft Tojásos nokedli*

g, t

Paradicsomos káposzta,sertéssült

940 Ft

740 Ft

Penne arrabiata* / enyhén csípős,
paradicsom, bazsalikom, parmezán/

g, t

Grízes tészta, barack lekvár*

Olasz zöldségleves, reszelt sajt*

g, t, z

g, t

Mátrai borzas csirkemell, rizs

700 Ft

674kcal,43,8 g.f,18,7 g.zs,77,6 g.sz

Tejszínes, petrezselymes

Füstölt sajtos harcsafilé, csőben
sütve jázmin rizs
726kcal,58,2g.f,24,4g.zs,81,7g.sz

1250 Ft Casino tojások, francia saláta*

g, tejf, t, tej, m

Resztelt pecsenye kacsamáj, sós

1600 Ft burgonya
sz, sze

g, t, tej

Sajtos húsgombócok, vajas
444 kcal,37,3 g.f,26 g.zs,10,7 g.sz

Parajos, tojásos rakott krumpli,

g, t

g, tejf, t
g, tejf

g, tej, v

747kcal,58,7g.f,41,2g.zs,45g.sz

Vaslapon sült csirkecomb
1300 Ft aprópecsenye, kevert saláta,
g, tejf, tej, m mustáros, olivás öntet

1400 Ft Csabai karaj, kapros töklecsó

624 kcal,32,4 g.f,23,7 g.zs,54,5 g.sz

1700 Ft karfiolpüré
g

g, t

tej

668 kcal,29.4 g.f,13,7 g.zs,79,2 g.sz

Juhtúróval töltött gombafejek,

g, t, tej

Fejtett babfőzelék, főtt füstölt

g, tej, t

g, tejf

875kcal,57,4g.f,40,2g.zs,83,4gsz

Rántott pontyfilé, hagymás,

1300 Ft tojásos burgonya saláta

Sült csirkecomb, aszalt szilvás

1400 Ft lilakáposzta

612 kcal,42,7g.f12,3 g.zs,37,8g.sz

1300 Ft Laska gomba pörkölt, bulgur

Császármorzsa eperlekvár*

g, t, tej

g, t, tejf

g, tejf
g, tejf

g, tejf, s, v

1800 Ft

g, t, tejf, m

1600 Ft

693 kcal,47,5 g.f,19,6 g.zs,53,4 g.sz

Ördög csirkemell, vegyes saláta,

1250 Ft joghurtos öntet /csípős/
g

536kcal,41,6 g.f,15,7 g.zs,14,3 g.sz

1300 Ft
m, t

Gombapaprikás, vajas galuska

1100 Ft bébirépa főzelék, omlett
g, t, tejf

1100 Ft sajttal sütve
g, t

1100 Ft rántva, rizs
g, tejf

1600 Ft Mákos meggyes gombóc

1020 Ft

Uborkasaláta

380 Ft

Ecetes jégsaláta

380 Ft

Káposztasaláta

350 Ft

Vegyes vágott

350 Ft

Ecetes almapaprika

380 Ft

Mogyorókrémes palacsinta

580
Ft
g, tej, t

Gesztenyepüré

680
Ft
tejsz

Rétes torta /túró,dió.mák/

620
Ft
g, t

Almás pite

660
Ft
g, t, tej

Citromos szelet

640
Ft
g, tej, t

Rántott sertésborda,
petrezselymes burgonya

910 Ft

Erdélyi húsos rakott káposzta

Pulykapörkölt /combfiléből/,

910 Ft

Paradicsomos húsgombóc, főtt
burgonya

910 Ft

Dubarry pulykamell, rizs

1090 Ft

Paradicsomos káposzta,sertéssült

760 Ft

950 Ft

Magyaros burgonyafőzelék,
fasirt

740 Ft
g, tejf, t

Jércehúsos rakott cukkíni, sajttal
sütve

Fejtett babfőzelék, főtt füstölt

g

Szezámmagos csirkemell rizi bizi

1020 Ft csülök
g, tejf

880 Ft

Lecsós virslikarika, nokedli

910 Ft

Zöldborsófőzelék, főtt tojás*

770 Ft

Bácskai rizseshús

910 Ft

Finomfőzelék, virsli

880 Ft

1050 Ft

A + G1
B + G2

1890 Ft A + E2

2120 Ft A + E2

2060 Ft B + E2

2340 Ft B + D

2340 Ft

1790 Ft B + G1

1790 Ft B + G2

1790 Ft A + D

2000 Ft A + E1

1940 Ft

g, t

g, t

1020 Ft
g, tejf, tej, t szarvacska tészta
g, t

g, tej

g, t

g, t

g, t, z

g, tej

Juhtúrós sztrapacska

g, t, tej

g, tejf, s, v
g, tejf

g, t, tejf

