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január 06/ hétfő január 07/ kedd január 08/ szerda január 09/ csütörtök január 10/ péntek január 11/ szombat január 12/ vasárnap

Napi ételek

zöldbableves zurek lengyel leves karfiolleves göcsei gombaleves tavaszi zöldségleves kapros burgonyaleves lebbencsleves
vadraguleves legényfogóleves Újházy tyúkhúsleves tárkonyos csirkeraguleves bakonyi betyárleves palócleves pentelei révészleves
sutőtökkrémleves gyömbéres répaleves almával paradicsomleves burgonyakrémleves zellerkrémleves brokkolikrémleves
paradicsomos káposztafőzelék zöldborsófőzelék tökfőzelék spenót, sós burgonya szárazbabfőzelék lencsefőzelék
rakott karfiol rakott kelkáposzta rakott burgonya rakott zöldbab erdélyi rakott káposzta makói rakott burgonya rakott kelbimbó

toros káposzta chilis bab főtt marha, meggymártás, pirított dara sült libacomb párolt káposztával carbonara spagetti

trópusi csirkemell kijevi csirkemell csirke  camamberttel és dióval sajttal, sonkával töltött csirkemell csirkemell saltimbocca barackkal töltött csirkemell
sajttal töltött sertésborda brüsszeli töltött borda sült kacsamáj gyöngyhagymás borda svájci töltött borda óvári sertésborda karaván borda

spenótos, juhtúrós penne sztrapacska kápostás tészta milánói spagetti krumplis tészta  csőben sült karfiol
túrógombóc meleg új csörögefánk mákosguba stíriai metélt szilvalekváros derelye szilvás gombóc amerikai palacsinta csokiöntettel

Napi ajánlat         
De lux menü

zöldbableves zurek lengyel leves Újházy tyúkhúsleves csészében tárkonyos csirkeraguleves Bakonyi betyárleves
sült császár szőlős savanyúkáposztával sertésszűz baconbe tekerve, tejszínes fogasfilé roston csáky rostélyos, sült dagadóval töltött káposzta
burgonyarösztivel gombamártással és burgonyakrokettel sült zellerrel pórémártással pirított burgonyával Lutz Lajos Mód
túrógombóc melegen új pándi meggykocka mascarponés málnás pohárkrém stíriai metélt fehércsokis pohárkrém 

Húsos menü
erőleves grízgaluskával gyömbéres répaleves almával paradicsomleves göcsei gombaleves tavaszi zöldségleves
paradicsomos káposztafőzelék húsgolyó füstölt sajtos mártással pásztortarhonya egres mártás, párolt rizs zöldborsós sertéstokány
sült oldalas párolt rizs pulykasült galuska

Vega menü
zöldbableves gyömbéres répaleves almával karfiolleves burgonyakrémleves zellerkrémleves
spenótos, juhtúrós penne tonhalas paradicsomos fussili káposztás cvekedli sütőtökös tortellini krumplis tészta

Hétvégi 
menü

kapros burgonyaleves pentelei révészleves
 bakonyi sertéstokány tarhonya carbonara spagetti

Gyermek 
menü

erőleves finommetélttel lebbencsleves
lencsefőzelék sült virslivel amerikai palacsinta csokiöntettel

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 fahéjas csiga sajtos pogácsa tükörtojás
zúzapörkölt rántott cukkini párolt zöldségköret meggyes almás pite túrós batyu bundás kenyér

rántott csirkecomb zöldséges rizs csokoládés brownie túrós rúd sült debreceni kolbász
rántott gomba grillezett zöldség virslis roló főtt és sült virsli
rántott karfiol
rántott tőkehalfilé
rántott trappista sajt


