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Heti menü (November 12. - November 18.)
Leves

Menü A

Menü C

Menü D

Menü E

Hétfő

Húsleves tésztával (G,T)
vagy Zöldborsó
krémleves (G,L)

Óriás borda rántva
vegyes körettel (G,T)

Rokfortos, paradicsomos
penne ruccolával (G,T)

Brazil csirkemell párolt
rizzsel (G,L)

Székelykáposzta (G,L)

Grill zöldséges szűz
csíkok édes burgonya
pürével

Kedd

Lestyános
burgonyaleves (G,T)
vagy Forró szilvaleves

Szigetközi sertésborda
rántva rizzsel és
sültburgonyával (G,T)

Eszterházy Marhaszelet
tészta körettel (G,L,T)

Cheedar sajttal sült
csirkecomb rizibizivel,
friss salátával (L)

Töltött paprika (G)

Hajdinás zöldség fasírt
olajos magvakkal,
paradicsomos hagymás
babbal tálalva

Zöldségleves (G,T) vagy
Mézes, chilis sütőtök
krémleves (G,L)

Milánói sertés borda
(G,L,T)

Csirke Margarita rizzsel
és sültburgonyával (L)

Dorozsmai harcsa,
csusza tésztával (G,L,T)

Burgonyafőzelék
húspogácsával (G,L,T)

Madrasi Vegán pörkölt
illatos jázmin rizzsel

Karfiol leves (G,L,T) vagy Rántott Camembert
Füstölt sajtkrém leves
rizzsel, őszibarackkal,
krutonnal (G,L)
áfonyával (G,T)

Zöldséges sertés ragu,
krokettal, és rizzsel (G)

Csirkemájjal töltött
sertés karaj rántva,
gombás rizzsel (G,T)

Csevapcsicsa, pitával,
joghurttal, friss salátával
(G,L)

Kókuszban érlelt
csirkemell vargányás
köles kásával

Frankfurti leves (L) vagy
Klasszikus tojás leves
csészében (G)

Zöldpestóban érlelt
halfilé rántva burgonya
pürével (G,L,T)

Párizsi csirkemell rizzsel
és Coleslaw salátával
(G,L,T)

Zúza pörkölt tarhonyával Krumplis tészta
(G,T)
uborkasalátával (G,T)

Szombat

Húsleves lúdgége
tésztával

Libacomb burgonyával
és párolt káposztával
3590.-

Rántott csirkemell, friss
salátával és sült
burgonyával 2190.-

Grill Camembert sajt
friss salátával és rizzsel
1790.-

Vasárnap

Húsleves májgaluskával

Mustárban érlelt tarja
ropogós makói
hagymával,
sültburgonyával 2990.-

Libacomb burgonyával
és párolt káposztával
3590.-

20 dkg bélszín őszi
zöldségekkel mézes
cékla pürével 4590.-

Szerda
Csütörtök
Péntek

Információk

Az A-D menük ára (hétfő - péntek):
Előfizetéssel: 1300 Ft, Napi fizetéssel: 1400 Ft
Az E menü ára (glutén- és laktózm
entes, hétfő - péntek): 1590 Ft
A menüváltozás jogát fenntartjuk!
Ételeink allergén tartalmáról tájékoztatást adnak kollégáink. Kérjük forduljanak
bizalommal hozzájuk!
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Menü B

Padlizsánnal töltött
cukkinicsónak, friss
salátával, tökmagolajjal

Jelmagyarázat
G - Glutén
H - Halak

L - Laktóz/Tej
T - Tojás
F - Földimogyoró D - Dió

P - Puhatestű
Sz - Szója

K - Kukorica
Z - Zeller
Sze - Szezámmag M - Mustár

