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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Napi ajánlat

De lux menü

Húsos menü

Vega menü

Hétvégi menü

Gyermek menü

minesztraleves · legényfogó-
leves · brokkolikrémleves · 
zöldbabfőzelék · rakott burgo-
nya ·  csirkemell olaszosan · 
mexikói sertésborda · szicíliai
gombás spagetti laskagom-
bával · piskótatekercs

legényfogó leves,
malacsült párolt káposztával
szalvéta gombóccal,
lengyel sajttorta

tejfölös kapros burgonyaleves
 · Jókai bableves · medve-
hagyma krémleves · 
kelkáposzta-főzelék · 
erdélyi rakott káposzta · 
sült kacsamáj · sajtos, sonkás
borda · tócsni · grízes tészta

zöldség leves,
aszalt szilvával töltött sertés-
szűz koriandermártással és
mazsolás rizzsel,
rigó jancsi

karfiolleves · palócleves · 
parikakrémleves (kápiából) · 
burgonyafőzelék · rakott
kelkáposzta · paradicsomos
húsgombóc · karaván sertés-
borda · kijevi csirkemell · rakott
tészta · rizsfelfújt

parikakrémleves,
fogas Kárpáti módra, petre-
zselymes vadrizzsel,
túrós-sárgabarackos szelet

karfiolleves,
chilis csirkeszárny párolt
rizzsel

parikakrémleves (kápiából),
hajdina őszi zöldségekkel és
tofuval

zöldségleves · kapros citro-
mos sertésraguleves ·
sütőtökkrémleves · paradi-
csomos káposzta · rakott
zöldbab · baconbe göngyölt
csirkemáj · svájci töltött ser-
tésborda · bolognai spagetti
 · palacsintalepény

sütőtökkrémleves,
hátszínszín zöld ceruzababbal,
baconnel, chilis burgonyával,
lúdláb szelet

zöldségleves,
jóasszony sertéstokány
tarhonyával

zöldségleves,
spenóttal juhtúróval töltött
gombafejek

nyári burgonyaleves · 
csorbaleves húsgombóccal
 · póréhagyma-krémleves · 
sárgaborsó-főzelék · rakott
kelbimbó · steak tarja · 
dubarry csirkemellszelet · 
nápolyi krumplis tészta · 
amerikai palacsinta

burgonyaleves,
hentes tokány párolt rizzsel

póréhagyma krémleves,
nápolyi krumplis tészta

gombaleves · Újházy tyúk-
húsleves · rakott brokkoli · 
paradicsomos pancettás
penne · túrós derelyel

gombaleves,
székelykáposzta

erőleves fridattó,
paradicsomos pancettás
penne

minesztra leves,
zöldbabfőzelék sült
debrecenivel

brokkolikrémleves,
francia vega rakott burgonya
berni mártással

tejfölös kapros burgonyaleves,
bácskai rizses hús

medvehagyma krémleves,
tócsni sajttal és tejföllel

zöldbableves · gulyásleves · 
zellerkrémleves · lencse-
főzelék · rakott karfiol · 
brassói aprópecsenye · 
hawaii csirkemell · óvári
sertésborda · erdei gombás
rizottó · aranygaluska

zellerkrémleves,
sólett füstölt tarjával és főtt
tojással,
aranygaluska

zöldbableves,
paprikás csirketokány,
szarvacska

zöldbableves,
erdei gombás rizottó


