Új Zöldfa Kft. | Györ, Hunyadi u. 2. | 96/550-240 | info@ujzoldfa.hu

Heti menü (Január 14. - Január 20.)
Leves

Menü A

Menü B

Menü C

Menü D

Menü E

Hétfő

Húsleves finommetélt
tésztával (G,T) vagy
Mexikói bab krémleves
(G)

Tejszínes, gombás
spagetti tészta grill
csirkemellel (G,L,T)

Cornflakses bundában
sült karaj rizzsel (G,T)

Eszterházi sertéssült
hagymás dödöllével
(G,L)

Máglyarakás. (G,L,T)

Grillezett halfilé csicsóka
pürével

Kedd

Zöldborsó leves (G,T)
vagy Erdei gombakrém
leves (G,L)

Búza sörben sült csülök
Pékné burgonyával (G)

Húsgombóc
paradicsommártással,
burgonyával (G,T)

BBQ Marha Burger
füstölt sajttal, sajttal
(G,L)

4 sajttal töltött borda
rántva rizi bizivel (G,L,T)

Zelleres, hajdinás fasírt
salátán

Szerda

Tejszínes szárnyas
raguleves (G,L,T) vagy
Retro tojás leves (G)

Rántott sajt sült
burgonyával
tartármártással (G,L,T)

Óvári karaj rizs és sült
burgonya. (L)

Kemencében sült
kacsacomb káposztás
cvekedlivel (G,T)

Zöldborsó főzelék
pörkölttel (G,L)

Zöldséges üvegtészta
lazacdarabokkal

Csütörtök

Snidlinges
burgonyaleves (G,T)
vagy Forró almaleves

Sonkás, tejfölös rakott
tészta (G,L,T)

Chilis bab rántott
hagyma karikákkal. (G)

Bajor sertéskaraj
petrezselymes
burgonyával és rizzsel.
(G,T)

Csevapcsicsa pitával
joghurtos öntettel (G,L)

Indiai lencse saláta
párolt halfilével

Péntek

Frankfurti leves (G) vagy
Fokhagyma krémleves
(G,L)

Bakonyi szelet
galuskával (G,L)

Rántott máj resztelt
burgonyával (G,T)

Tenger gyümölcsei
spagetti tésztával (G,T)

Csirke Cézár sült
burgonyával, friss
salátával (L)

Rizses kacsa ragu,
zöldségekkel

Szombat

Húsleves finommetélttel

Füstölt sajttal, baconnal
töltött karaj vegyes
körettel 2590.-

Grillezett csirkemell
tejszínes gomba
mártással Farfalle
tésztával 2290.-

Grillezett Camembert
sajt friss salátával, steak
burgonyával 2090.-

Vasárnap

Tárkonyos raguleves

Pisztráng egyészben
sütve petrezselymes
burgonyával 3390.-

Roston sült Libamell
hercegnőburgonyával,
aszalt szilvás, meggy
mártással 3090.-

Rántott csirkemell
vegyes körettel 2490.-

Információk

Az A-D menük ára (hétf?p
én
tek)
: El?fiz
etéssel: 1300 Ft
, Napi fizetéssel: 1400 Ft

Jelmagyarázat: G - Glutén, L - Laktóz/Tej, T - Tojás, P - Puhatestű, K - Kukorica, Z - Zeller, H - Halak, F Földimogyoró, D - Dió, Sz - Szója, Sze - Szezámmag, M - Mustár
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Az E menü ára (glutén- és laktózmentes, hétf? - péntek): 15
90 Ft

A menüváltozás jogát fenntartjuk!

Ételeink allergén tartalmáról tájékoztatást adnak kollégáin
k. Kérjük forduljanak bizalommal hozzájuk!
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