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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Napi ajánlat

De lux menü

Húsos menü

Vega menü

Hétvégi menü

Gyermek menü

gombaleves · nyírségi gom-
bócleves · paradicsomleves · 
lencsefőzelék · rakott brokkoli
 · csőben sült brokkoli · 
kuglóf

nyírségi gombócleves,
tanyasi csirkemell kakukkfü-
ves körtével, sült édesbur-
gonyával,
gyümölcsös pohárkrém

őszi toszkán zöldségleves · 
bakonyi betyárleves · 
francia hagymaleves · 
paradicsomos káposzta · 
rakott karfiol · hawai csirkemell
 · kolbászos hagymás borda · 
paradicsomos fusili · 
túrógombóc

őszi toszkán zöldségleves,
tőkehal zöldfűszeres cafe de
paris vajjal, párolt zöldséggel,
túrógombóc

minesztra leves · kondorosi
betyár raguleves csirkével · 
csicsókakrémleves · spenót,
sós burgonya · rakott kelbim-
bó · töltött káposzta · cukkinis
csirkemell · sajtos gombás
töltött borda · medvehagyma
risotto · rizsfelfújt

csicsókakrémleves,
dorozsmai sertéskaraj fok-
hagymás csuszával,
lipcsei szelet

minesztra leves,
spenót, sós burgonya,
sertés sült

csicsókakrémleves,
riccottás sült paradicsomos
farfalle

tarhonyaleves · szoljankaleves
 · medvehagyma krémleves · 
kelkáposzta főzelék · rakott
kelkáposzta · lasagna · 
csirkemell saltimbocca · 
karaván borda · túrós csusza
 · farsangi fánk

szoljanka leves,
lazac ricottás spenótos
fusillivel,
farsangi fánk

tarhonyaleves,
kelkáposzta főzelék sült
oldalassal

medvehagyma krémleves,
krumplis tészta

lebbencsleves · frankfurti
leves · sütőtökkrémleves · 
tökfőzelék · rakott zöldbab · 
szarvasragu · körtés-kakukk-
füves csirkemell camembert-
tel · svájci töltött borda · 
zöldségropogós · 
császármorzsa

sütőtökkrémleves,
csikós tokány tarhonyával

májgaluska leves,
zöldségropogós

sárgaborsóleves · donát leves
 · rakott brokkoli · 
medvehagymás ravioli · 
gőzgombóc

sárgaborsóleves,
sajtos csirketokány
szarvacskával

donát leves,
zöldbabfőzelék sertés-
pörkölttel

gombaleves, 
lencsefőzelék vagdalttal

paradicsomleves,
burgonyalángos

csurgatott tojásleves,
halfasírt koktélszósszal és
párolt rizzsel

francia hagymaleves,
paradicsomos fusili

zöldségleves · vadraguleves
 · paprikakrémleves · 
burgonya főzelék · erdélyi
rakott káposzta · sajttal
sonkával töltött csirkemell · 
Dubarry sertésborda · thai
tészta · ecler fánk

paprikakrémleves,
nyúlcomb vadasan knédlivel,
sacher torta szelet

zöldségleves,
szegedi tarhonyás hús

zöldségleves,
thai tészta


