Júliusi menü
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A
B
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A
B

29

2.Hétfő

3.Kedd

4.Szerda

5.Csütörtök

6.Péntek

Zöldségleves

Tojásos leves

Zöldborsóleves

Májas rántott cs.
szárny
petrezselymes
burgonya
Sertéspörkölt
nokedlivel sav.

Lyoni s. szelet
hasábburgonya

Halasi
aprópecsenye
rizs

Gombaleves
csipetkével
Kelkáposzta
főzelék fasírt

Kolbászos
sárgaborsó leves
Máglyarakás

Sült csirkecomb
saláta

Stefánia vagdalt
hagymás tört
burgonya

Temesvári ragu
rizs

Tojásos nokedli
savanyú

9.Hétfő

10.Kedd

11.Szerda

12.Csütörtök

13.Péntek

Húsleves

Meggyleves

Csontleves

Zöldségleves

Pulyka brassói
savanyú
Vadas marha
zsemlegombóccal

Tavaszi rizses
csirkemell
Sajttal töltött
rántott
csirkemell sült
krumpli

Rántott tengeri
hal burg.püré
Csülök Pékné
módra
magyaros
burgonyával

Cukkíni fasírt
párolt zöldségek
Chilis bab

Marhagulyás
leves
Vargabéles
vanília öntet
Szilvatöltelékes
gombóc

16.Hétfő

17.Kedd

18.Szerda

19.Csütörtök

20.Péntek

Paradicsomleves

Csontleves

Bográcsgulyás

Rántott s. szelet
hagymás
burgonya
Szezámmagos r.
csirkemell tört
burgonya savanyú

Óvári s. szelet
petr. burgonya

Tavaszi zöldség
leves
Zöldborsó
főzelék fasírt

B

Májgombóc
leves
Paradicsomos
húsgombóc
sós burgonya
Bolognai
spagetti

Bakonyi csirke
tokány tészta

Borsos tokány
tészta

Mákos nudli
áfonya lekvár

30

23.Hétfő

24.Kedd

25.Szerda

26.Csütörtök

27.Péntek

Tejfölös
zöldbableves
Szekszárdi sajtos
szelet hasább.

Vegyes
gyümölcsleves
Húsos tepsis
krumpli savanyú

Szárnyas ragu
leves
Rakott
kelkáposzta

Nyírségi
gombócleves
Ízes derelye

B

Vegyes
zöldségleves
Baconban sült
cs. máj tört
burgonya
Cigánypecsenye
tört burg. sav.

Csirkepörkölt
galuska savanyú

Pásztortarhonya
savanyú

Burgonyafőzelék
sült debreceni

Krumplis
tészta savanyú

31

30.Hétfő

31.Kedd

1.Szerda

2.Csütörtök

3.Péntek

Karalábé leves
Rakott zöldbab

Gyümölcsleves
Párizsi csirkemell
rizibizi

Zöldségleves
Zöldséges
sertésragu túrós
galuskával

Csontleves
Szárazbabfőzelék
sült virsli

Palócleves
Mákos guba
vanília öntet

A

A

A

Túrós tészta

B

Székelykáposzta

Lasagne

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Töltött
csirkecomb
krumplipüré

Gombapörkölt
galuskával

Meggyes túrós
lepény

Ételeink allergén összetevőivel kapcsolatban kérje tájékoztatónkat!

A változás jogát fenntartjuk!

A szedresi Lovas Udvarház étterme friss, meleg ebédjét ajánlja
MINDEN NAPRA házhozszállítással

Szedresben és közvetlen környékén 750,-Ft-ért,
Szekszárdon 850,- Ft-ért.
Egyszer használatos ételdobozban történő szállítás esetén
100 Ft/doboz díjat számítunk fel.
A napi menüből a második fogást: A vagy B Ön
választhatja meg, választását kérjük írásban a csatolt
válaszlapon havonta vagy hetente képviselőnk útján
juttassa el hozzánk, de e-mailben és SMS-ben is fogadjuk
kívánságát.
Ha előfizetőnk, de nem jelez, az A menüt szállítjuk házhoz.
Kiszállítás naponta 10.00 órától történik.
Menütől eltérő igények esetén az alábbi választékot kínáljuk:
A menüvel megegyező leves;
Rántott sertésborda;
Cigánypecsenye;
Vajas, vasalt, natúr csirkemell;
Köretek: hasábburgonya, steak burgonya, burgonyapüré, párolt zöldség.
Savanyúságok: ecetes almapaprika, csemege uborka, cékla saláta.
A napi ajánlatot bármilyen kombinációban elkészítjük.Ára: 1350,- Ft
Tel.: 30/257-4612

Várjuk érdeklődését!

Ajánljuk továbbá rendezvénytermeinket
lakodalmak, családi, céges összejövetelek
tartására valamint vállaljuk sültes tálak
készítését, házhozszállítással is.

Tel.: 30/257-4612

