2018.02.26-03.04-ig
A menü

C menü
B menü
Citromos kertileves (glutén, tej)

Tiszai aprópecsenye
párolt rizs

H
Allergén:

Parajfőzelék
Halrudacska

2018.03.05-03.11-ig

C menü
A menü
B menü
Tojásleves pirított kenyérkocka (glutén, tojás)

Falusi tekercs
burgonya püré

Szezámos párizsi csirke
mell körtés rizs

Borsos tokány
főtt tészta
savanyúság

Rántott csirke mell
rántott hagyma karika
kukoricás rizs

Pulyka brassói

glutén,tojás,tej

glutén,tojás,cukor, szezám

glutén

glutén,tojás

glutén

Tejfölös burgonyaleves
K

Rónay-Kúria

Pásztor ábránd
sült burgonya

Allergén glutén, tej, hal

Vegyes zöldségleves (glutén)

(glutén, tej)

Herány tokány
főtt tészta

Paradicsomos
húsgombóc

Provencei sertés szelet
sült burgonya

Rakott burgonya

glutén,tej,tojás

glutén, zeller

tej,glutén

gluté, tojás

Sajtkrémleves pir.kenyérkocka (glutén, tej)

SZ
Allergén

CS
Allergén

Pásztor tarhonya
káposzta saláta

Temesváry sertés szelet
rizi-bizi

Sajttal-sonkával töltött Rántott sertésszelet
csirkemell rántva
petr.burgonya
petrezselymes burgonya kompót

glutén, tojás

glutén,tej

glutén,tojás, tej

Párolt csirkemell
vegyes
gyümölcsmártás
glutén

Grízgaluska leves (glutén, tojás)

glutén, tojás

Ínyenc csülök
)))
petrezselymes rizs
savanyúság

Bakonyi sertés szelet
farfalle tészta

Rakott karfiol

glutén

tejföl,glutén

glutén, tej

Allergén

Szo

V

Roston csirke mell
párolt rizs
tzatziki

glutén

tej,

Hawai csirkemell
rizi-bizi

Sajtos szilvás rántott
szelet
tört burgonya

glutén

glutén,tojás,tej

Tárkonyos csirkeraguleves (glutén,)

Tejbegríz
kakaószórattal
gyümölcs

Rántott karfiol sült
burgonya
tartár mártás

Sertés szelet hentes
módra
párolt rizs

Gránátos kocka
gyümölcs

Kínai sült tészta

Kapros túróval töltött
csirke mell filé rántva
petrezselymes burgonya

tej, glutén

glutén,tojás, mustár, tej

glutén,tejföl

glutén

cukor,glutén, szója

glutén,tojás,tej

Paradicsomleves betűtésztával (glutén, zeller)
Mexikói rizses hús
befőtt

Allergén

Kakas pörkölt
pirított tarhonya
savanyúság

Burgonyagombóc leves (glutén, tojás,)

Frankfurti leves (glutén, tej)
P

Csipetke leves (glutén, tojás)

Csontleves eperlevéllel (glutén, tojás, zeller)

Vajas tésztában sült karaj
gomba mártás
sült burgonya

Fűszeres csirkeszárny
rántva burgonya püré

Velős szelet rántva
sült burgonya
savanyúság

glutén,tojás,tejföl

tojás, glutén

glutén,tojás

Svédasztal szünetel
Telefon: 06/62 296-017

Az étlap változás jogát fenntartjuk! Leves: 200 Ft

Svédasztal szünetel
A második: 570 Ft

B,C második: 570 Ft

