Heti ajánlat
2018.01.22-2018.01.28

október 22. hé ő

október 23. kedd

október 24. szerda

október 25. csütörtök

október 26. péntek

október 27. szombat

október 28. vasárnap

minesztra leves
tárkonyos csirkeraguleves
karﬁol krémleves
zöldbabfőzelék
rako burgonya 1/1

zöldbableves
gulyásleves
sütőtökkrémleves
karalábéfőzelék
rako padlizsán
mustáros zöldséges sertéstokány

tarhonyaleves
jókai bableves
zöldborsókrémleves
lencsefőzelék
rako karﬁol
fogas zöldségspage vel

karﬁolleves
palócleves
burgonya krémleves
spenót,sós burgonya
rako kelkáposzta
brassói aprópecsenye

zöldség leves
mexikói csípős leves
cukkinikrémleves
burgonyafőzelék
erdélyi rako káposzta
sült libacomb pár káp hagym tört

nyári burgonyaleves
csorbaleves húsgombóccal
póréhagyma krémleves
paradicsomos káposzta
rako kelbimbó
lasagne

csirkemell olaszosan

sült kacsamáj
sajtos,sonkás borda

hawaii csirkemell
magyaróvári sertésborda

karaván sertésborda
kijevi csirkemell

baconbe göngyölt csirkemáj
svájci töltö sertésborda

steak tarja
dubarry csirkemellszelet

cukkinis füst sajt gnocchi
piskótatekercs

tócsni
túrógombóc hidegen

cukkinis sajtos spage
tökös mákos rétes

rako tészta
túrós barackos rétes

milánói spage
almás rétes

húsos tortellini mustáros szószban spage carbonara
meggyes rétes
aszalt szilvás köleses rétes

jókai bableves
kapros cukkinis juhtúrós rétes

palócleves csészében
paprikás burgonyás rétes

mexikói csípős leves
káposztás rétes

II. menü

zöldbableves
paprikás csirketokány
tarhonya

karﬁolleves
rako tészta

zöldség leves
milánói spage

Vega
menü

zöldbableves
cukkinis sajtos spage

burgonyakrémleves
gombapaprikás galuska

cukkinikrémleves
bulgur zöldségekkel és tofuval

Napi
ételek

I. menü

Hétvégi
menü

minesztra leves
zöldbabfőzelék
sertéspörkölt feltét

zöldbableves
mustáros zöldséges sertéstokány
párolt rizs

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk.
Menüértékesítés: 11:30-tól, amíg a készlet tart.

Készételek
borjúpaprikás
csülökpörkölt
marhapörkölt
sertéspörkölt
zúzapörkölt

rako brokkoli

csorbaleves húsgombóccal csésze gombaleves
véreshurkás tormás rétes
csirkeragu stroganoﬀ
párolt rizs

Gyermek tárkonyos csirkeraguleves csészéb sütőtökkrémleves
menü
piskótatekercs
tócsni

Levesek
babgulyás
erőleves ﬁnommetél el
erőleves májgombóccal
hideg gyümölcsleves
hideg őszibarackleves

gombaleves
fehér gyöngybableves csirkehússal

póréhagyma krémleves
fehér gyöngybableves csirkehússal
húsos tortellini mustáros szószban spage carbonara

Frissensültek
ránto sertésborda (2 szelet)
ránto csirkemell (2 szelet)
sajtos csirkemell (2 szelet)
párizsi pulykamell (2 szelet)
ránto cukkini
ránto csirkecomb
ránto gomba
ránto karﬁol
ránto tőkehalﬁlé
trappista sajt rántva

ÁLLANDÓ VÁLASZTÉK
Köretek
galuska
grilleze zöldségek
hasábburgonya
petrezselymes burgonya
párolt zöldségköret
zöldséges rizs

Cukrásztermékek
krémes
pohárkrémek
Rákóczi túrós
fahéjas csiga
meggyes almás pite
csokoládés brownie

Házi pékségünkből
fahéjas csiga
házi buci
meggyes linzer
sajtos pogácsa
túrós batyu
túrós rúd
vajas croissant
virslis roló

Reggeli ételek
ránto a 3 tojásból
sonka tojással
bacon tojással
tükörtojás
bundás kenyér
sült debreceni kolbász
fő és sült virsli
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