Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Fokhagymakrémleves (1,3,7)

Csontleves (1,3,9)

Tavaszi zöldségleves (1,3,7,9)

Tejfölös Zöldbableves (1,3,7)

Legényfogó leves (1,3,7,9,10)

Takarék
menü

Bácskai rizseshús (1,3)

Vagdalt, hagymás tört
burgonya (1,3,7,9)

Darás metélt barack ízzel
(1,3,7,8)

Menü B

Pikáns vadragu leves
burgonyagombóccal (1,3,7)

Korhely leves (1,3,7)

Májgombóc leves (1,3,9)

Újházi tyúkhúsleves (1,3,7,9)

Gulyásleves (1,3,9)

Magyaros sertés steak lecsós
burgonyával (1,3,10)

Régimódi sertésragu(
sertéscomb, póréhagyma,

Temesvári sertésszelet (1,3,7)

Egészben sült csirke comb
párolt rizs (1,3,9)

Korhely leves (1,3,7)

Májgombóc leves (1,3,9)

Újházi tyúkhúsleves (1,3,7,9)

Gulyásleves (1,3,9)

Erdélyi rakott káposzta(1,3,7)
Pikáns vadragu leves
burgonyagombóccal (1,3,7)
Prémium
menú

Erdélyi rakott káposzta(1,3,7)

Magyaros sertés steak lecsós
burgonyával (1,3,10)

Piskótatekercs (1,3,7)

Lekváros palacsinta (1,3,7)

Tavaszi Zöldséges csirkemáj, Lencsefőzelék, füstölt főtt tarja
Petrezselymes Burgonya (1,3,7)
(1,3,7,9,10)

Régimódi sertésragu(
Tavaszi Zöldséges csirkemáj,
sertéscomb, póréhagyma,
Petrezselymes Burgonya (1,3,7)
gomba), párolt rizs
Madártej epervelővel (1,3,7)
Vaniliás krémtúró (1,3,7)

Egészben sült csirke comb
párolt rizs (1,3,9)
Barackos tejberízs (1,3,7)

Ételeinkhez a köret szabadon választható.
A'la carte

Levesek

Pikáns vadragu leves
burgonyagombóccal (1,3,7)

Korhely leves (1,3,7)

Májgombóc leves (1,3,9)

Újházi tyúkhúsleves (1,3,7,9)

Gulyásleves (1,3,9)

Tavaszi zöldségleves (1,3,7,9)

Tejfölös Zöldbableves (1,3,7)

Legényfogó leves (1,3,7,9,10)

Fokhagymakrémleves (1,3,7)

Csontleves (1,3,9)

Joghurtos erdei gyümölcsleves Almás-barackos ribizli leves
Őszibarack krémleves (1,3,7)
Tejszínes szeder leves (1,3,7)
(1,3,7)
(1,3,7)
Csirkemell bazsalikomos
Sertésszűz zöldborsmártásban,
Vörösboros marhapörkölt házi BBQ oldalas steak burgonyával Dubarry sertésszelet párolt rizs
Séf ajánlata
laskagomba raguval sütve,
burgonya krokett (1,3,7)
tarhonyával (1,3,7,9,10)
(1,3,6)
(1,3,7)
párolt rizs (1,3,10)
Grillezet lazac szelet hollandi
Grill ételek
Joghurtos csirkemell (1,3,7)
Vaslapon sült csirkecomb filé
Fokhagymás karaj (1,10)
Caprese csirkemell (1,3,7)
mártással (1,3,7)
Tészta/
Zöldborsó főzelék fasirttal
Kelkáposzta főzelék (1,3,7)
Bolognai penne (1,3,9)
Gránátos kocka (1)
Négysajtos tortellini (1,3,7)
egytál
(1,3,7,10)
Diplomata sertés szelet
Fokhagymás, spenótos
Morvai pecsenye (juhtúró,
Almával camemberttel töltött Kolbászkrémmel töltött borda
(csirkemáj, sonka, gomba, sajt)
mascarponeval töltött
fokhagyma, sajt) (1,3,7)
jércemell
(1,3,7)
Frissensült
(1,3,7,10)
jércemell (1,3,7)
Szezámos rántott sertés karaj
Rántott csirkemell (1,3,7)
Rántott gomba (1,3,7)
Rántott karfiol (1,3,7)
Rántott csirkeszárny (1,3,7)
(1,3,7,11)
Hasábburgonya
Steak burgonya
Hasábburgonya
Steak burgonya
Hasábburgonya
Burgonyakrokett
Párolt rizs
Párolt rizs
Petrezselymes burgonya
Párolt rizs
Köretek
Párolt zöldség
Hagymás tört burgonya
Gőzölt zöldség
Gőzölt zöldség
Grill zöldség
Urborkasaláta
Urborkasaláta
Urborkasaláta
Urborkasaláta
Urborkasaláta
Savanyúság
Csemege uborka
Csemege uborka
Csemege uborka
Csemege uborka
Csemege uborka
Almapaprika
Almapaprika
Almapaprika
Almapaprika
Almapaprika
Desszert
Piskótatekercs (1,3,7)
Lekváros palacsinta (1,3,7)
Madártej epervelővel (1,3,7)
Vaniliás krémtúró (1,3,7)
Barackos tejberízs (1,3,7)
Görög gyümölcsleves (1,3,7)

