Heti ajánlat
2018.02.19-2018.02.25.

február 19. hétfő

február 20. kedd

február 21. szerda

február 22. csütörtök

február 23. péntek

február 24. szombat

február 25. vasárnap

zöldborsóleves
bakonyi betyárleves
burgonyakrémleves
lencsefőzelék
rakott zöldbab

hamis gulyásleves
legényfogó leves
zellerkrémleves
tökfőzelék
rakott karfiol
pirított sertésmáj

karfiolleves
tárkonyos malacleves
sajtkrémleves
sóska, sós burgonya
rakott brokkoli

sárgaborsóleves
Szoljanka leves
paszternákkrémleves
burgonyafőzelék
erdélyi rakott káposzta

tavaszi zöldségleves
gulyásleves
póréhagyma-krémleves
paradicsomos káposzta
makói rakott burgonya

vöröslencseleves
kolbászos burgonyaleves
sütőtökkrémleves
zöldbabfőzelék
rakott kelbimbó

tárkonyos pulykaraguleves
Újházy tyúkhúsleves
brokkolikrémleves

paradicsomos csavart tészta
mákos nudli

zöldségropogós
aranygaluska

thai tészta
máglyarakás

parajos lasagne
fánk

szalonnás, sajtkrémes spagetti
stíriai metélt

milánói borda
túrós derelye

sajtos csirkeragu
szilvás gombóc

I. menü

bakonyi betyárleves
mákos nudli

hamis gulyásleves
káposztás tészta

karfiol leves
paprikás burgonya virslivel

erőleves finommetélt
burgonyafőzelék
sült debreceni

póréhagyma-krémleves
lecsós csirkemáj
tepsis burgonya

II. menü

burgonyakrémleves
tarhonyás hús

hamis gulyásleves
chilis bab

karfiol leves
spenót sós burgonya
pulykasült

sárgaborsóleves
húsgolyó sajtmártással
párolt rizs

tavaszi zöldségleves
paradicsomos káposzta
sült oldalas

Vega
menü

zöldborsóleves
paradicsomos csavart tészta

zellerkrémleves
zöldségropogós

sajtkrémleves
thai tészta

paszternákkrémleves
parajos lasagne

hagymakrémleves
csőbensült karfiol, rizs
vöröslencse leves
milánói spagetti

tárkonyos pulykaraguleves
túrós csusza

erőleves daragaluskával
zöldbabfőzelék

Újházy tyúkhúsleves
szilvás gombóc

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

Reggeli ételek
rántotta 3 tojásból
sonka tojással
bacon tojással
tükörtojás
bundás kenyér
sült debreceni kolbász
főtt és sült virsli

Napi
ételek

Hétvégi
menü
Gyermek
menü

Levesek
babgulyás
erőleves finommetélttel
erőleves májgombóccal

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

Készételek
csülökpörkölt
marhapörkölt
sertéspörkölt

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

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

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

rakott kelkáposzta
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