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Zárva tartunk!

Napi ételek

gombaleves őszi toszkán zöldségleves minesztra leves tarhonyaleves lebbencsleves sárgaborsóleves
nyírségi gombócleves bakonyi betyárleves kondorosi betyár raguleves csirkével szoljankaleves frankfurti leves donát leves
paradicsomleves francia hagymaleves medvehagymakrémleves burgonyakrémleves sütőtökkrémleves
burgonyafőzelék lencsefőzelék spenót sós burgonya kelkáposzta főzelék tökfőzelék
rakott brokkoli rakott karfiol rakott kelbimbó rakott kelkáposzta rakott zöldbab rakott brokkoli

töltött káposzta lasagne csikós tokány

hawai csirkemell csirkemell kijevi cukkinis csirkemell csirkemell saltim bocca körtés-kakukkfüves csirkemell
sajt sonk tölt borda kolbászos hagymás borda sajtos gombás töltött borda karaván borda svájci töltött borda

csőben sült brokkoli paradicsomos fussili medvehagyma risotto túrós csusza zöldségropogós medvehagymás ravioli
piskótatekercs túrógombóc klasszikus rizsfelfújt fánk vargabéles gőzgombóc

Napi Ajánlat    
De lux menü

nyírségi gombócleves őszi toszkán zöldségleves medvehagymakrémleves szoljanka leves
tanyasi csirkemell kakukkfüves körtévelsült malackaraj dorozsmai sertéskaraj lazac 
sült édesburgonyával párolt káposztával szalvéta gombóccal fokhagymás csuszával zöldség linguine-vel
gyümölcsös pohárkrém túrógombóc lipcsei szelet fánk

Húsos menü
minesztra leves tarhonyaleves
spenót sós burgonya kelkáposzta főzelék
sertés sült  sült oldalas

Vega menü
medvehagymakrémleves burgonyakrémleves
krumplis tészta tonhalas paradicsomos penne

Hétvégi 
menü

sütőtökkrémleves sárgaborsóleves
csikós tokány sajtos csirketokány
tarhonya szarvacska

Gyermek 
menü

májgaluska leves donát leves
zöldségropogós zöldbabfőzelék/sertéspörkölt 

ÁLLANDÓ VÁLASZTÉK
Levesek Készételek Frissensültek Köretek Cukrásztermékek Házi pékségünkből Reggeli ételek
babgulyás borjúpaprikás rántott sertésborda galuska krémes fahéjas csiga rántotta 3 tojásból
erőleves finommetélttel csülökpörkölt rántott csirkemell grillezett zöldségek pohárkrémek házi buci sonka tojással
erőleves májgombóccal marhapörkölt sajtos csirkemell hasábburgonya Rákóczi túrós meggyes linzer bacon tojással

sertéspörkölt párizsi pulykamell petrezselymes burgonya somlói galuska sajtos pogácsa tükörtojás
zúzapörkölt rántott cukkini párolt zöldségköret túrós batyu bundás kenyér

rántott csirkecomb zöldséges rizs túrós rúd sült debreceni kolbász
rántott gomba vajas croissant főtt és sült virsli
rántott karfiol virslis roló
rántott tőkehalfilé
rántott trappista


