He ajánlat

július 30. hé ő

Napi ételek

karﬁolleves
bakonyi betyárleves
zellerkrémleves
sárgaborsó-főzelék
erdélyi rako káposzta

káposztás tészta
szilvás gombóc

július 31. kedd

augusztus 01. szerda

augusztus 02. csütörtök

augusztus 03. péntek

kolbászos burgonyaleves
tárkonyos csirkeraguleves
medvehagyma-krémleves
zöldbabfőzelék
rako karﬁol
bakonyi csirketokány
saj al, sonkával töltö csirkemell
gyöngyhagymás borda
bolognai spage
s riai metélt

tavaszi zöldségleves
Újházy tyúkhúsleves
paradicsomleves
tökfőzelék
rako burgonya
marha vadasan knédlivel
juhtúrós, spenótos töltö borda
sült kacsamáj
piríto tészta
aranygaluska

tejfölös gombaleves
Jókai bableves
cukkinikrémleves
lencsefőzelék
rako kelkáposzta
sajtos csirkeragu
kijevi csirkemell
brüsszeli töltö borda
medvehagymás masnitészta
túrógombóc

zöldbableves
gulyásleves
brokkolikrémleves
paradicsomos káposztafőzelék
rako ceruzabab
sertéstokány jóasszony módra
svédgombás töltö sertésborda
trópusi csirkemell
rako tészta húsos
rizsfelfújt

I. menü

bakonyi betyárleves
káposztás tészta

medvehagyma-krémleves
bakonyi csirketokány
tarhonya

tavaszi zöldségleves
tökfőzelék
sült debreceni

cukkinikrémleves
zöldborsós csirkemáj
galuska

zöldbableves
sertéstokány jóasszony módra
piríto burgonya

II. menü

karﬁolleves
pincepörkölt

kolbászos burgonyaleves
zöldbabfőzelék
pulykasült

paradicsomleves
szegedi tarhonyás hús

erőleves májgaluskával
bbq húsgolyó
párolt rizs

zöldbableves
paradicsomos káposztafőzelék
sült oldalas

paprikakrémleves
szilvás gombóc

medvehagyma-krémleves
spage sajtmártással

tavaszi zöldségleves
piríto tészta

tejfölös gombaleves
tócsni

brokkolikrémleves
rako tészta vegetariánus

Vega menü

Hétvégi menü

Gyermek menü

Levesek
babgulyás
erőleves ﬁnommetél el
erőleves májgombóccal
hideg gyümölcsleves
hideg őszibarackleves

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

Készételek
borjúpaprikás
csülökpörkölt
marhapörkölt
sertéspörkölt
zúzapörkölt

Frissensültek
ránto sertésborda
ránto csirkemell
sajtos csirkemell
párizsi pulykamell
ránto cukkini
ránto csirkecomb
ránto gomba
ránto karﬁol
ránto tőkehalﬁlé
ránto trappista sajt

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

Az allergénekkel kapcsolatban szóbeli tájékoztatást adunk.

Cukrásztermékek
krémes
pohárkrémek
Rákóczi túrós
somlói galuska

augusztus 04. szombat

augusztus 05. vasárnap

tejfölös lencseleves
palócleves
kápaipaprika-krémleves
zöldborsófőzelék
rako cukkini
hentes csirke tokány, tarhonya
barackkal töltö csirkemell
borzas sertésborda
gombás fussili laskagombával
máglyarakás

lebbencsleves
szoljanka

tejfölös lencseleves
hentes csirke tokány, tarhonya

szoljanka
olasz húsgombóc paradicsomszósszal,
spage vel

erőleves ﬁnommetél el
gombás fussili laskagombával

lebbencsleves
mákos nudli

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

rako kelbimbó

olasz húsgombóc paradicsomszósszal,
spage vel
mákos nudli
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