Rónay-Kúria

2017.11.20-26-ig

C menü
A menü
B menü
Paradicsomleves betűtésztával (glutén, , tojás, zeller)

H

Csibemájas rizottó
befőtt

Allergén: zeller, tej

K

Rántott csirkemell
burgonya püré

Borsos tokány
főtt tészta
savanyúság

Csirke becsinált
párolt rizs

Sertés szelet parasztosan
karika burgonya
savanyúság

glutén

tojás,glutén

glutén

glutén

glutén

Tarhonyaleves (glutén, zeller)

(zeller)

Gombás rakott
csirkemell pennével

Allergén glutén, zeller, mustár

Pulyka brassói
saláta

glutén,tej

Tojásleves pir. kenyérkockával (tojás, zeller, glutén)

SZ
Allergén

Brokkolikrémmel
töltött sertéskaraj
kemencében sütve
tört burgonya
glutén, tej, zeller

Allergén

Vagdalt
Kelkáposzta főzelék

Kakas pörkölt,
pirított tarhonya

Töltött paprika
kocka burgonya

glutén, zeller

glutén,tojás

glutén,cukor, zeller

Lyoni sertés szelet
Gyros csirkemell
petrezselymes burgonya sültburgonya
kapros tejfölös öntet

Halfilé
Sajtmártással
Petr.burgonya

glutén

hal, glutén, tej

tej

Vajgaluska leves (glutén, tojás, zeller)

CS

C menü
A menü
B menü
Zöldbableves tejfölösen (glutén, tej, zeller)

Tápai pecsenye
petrezselymes rizs
savanyúság

Rizsleves
Lencsefőzelék
Sült virsli

Párolt csirkemell
Fahéjas almamártás

Bárányos káposzta

Milánói rántott sertés
karaj

Paradicsomos
húsgombóc

glutén

glutén

glutén.tej, tojás

glutén, zeller

Erdélyi csorbaleves sertéshússal (glutén, tej, zeller)
P
Allergén

Rakott burgonya

Rántott sokmagvas
csirkemell csíkok
pestos rizs

tej, tojás

glutén, olajos magvak, tojás

Árpagyöngyleves (glutén, zeller)
Rántott kapros halfilé
citromos fokhagymás
mártással
sült burgonya

Sonkás-gombás rakott
sertés karaj
vajas burgonya pürével

glutén,tojás, hal

tej

Tárkonyos csirkeragu leves (glutén, zeller)

Sertés szelet vadász
módra
tört krumpli

Kapros túróval töltött
csirke mell filé rántva
burgonya püré

Tejberizs kakaószórattal

Rántott sajt mignon
sült burgonya tartár

Sertés pörkölt
főtt tészta
csemege uborka

glutén

glutén

glutén,tojás, tej

tej

glutén,tojás, mustár, tej

glutén

Csontleves cérnametélttel (glutén, tojás, zeller)
Rántott sertés szelet
petrezselymes
burgonya, saláta

V

Magyaros karfiolleves (glutén, zeller)

Gránátos kocka
gyümölcs

Szo

Allergén

2017.11.27-12.03-ig

Pritamin paprikás
csirkemell csíkok
párolt rizs

Gombakrém leves (glutén, zeller)
Bácskai rizses hús
cékla befőtt

glutén,tojás

Párizsi csirkemell filé
rizi-bizi
tojás,glutén

Svédasztal szünetel
Telefon: 06/62 296-017

Az étlap változás jogát fenntartjuk! Leves: 200 Ft

Svédasztal szünetel
A második: 520 Ft

B,C második: 570 Ft

