Novemberi menü
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5.Hétfő

6.Kedd

7.Szerda

8.Csütörtök

9.Péntek

Tojásleves

Karfiol leves

Zöldségleves

A

Csőben sült
tengeri hal
rizs

Sertéspörkölt
nokedli savanyú

Párizsi
csirkemell
rizibizi

Daragaluska
leves
Kelkáposzta
főzelék fasírt

Sertés
raguleves
Túrógombóc

B

Borsos marha
tokány tészta

Tejszínes
gombás
csirkecomb
masni tészta

Fokhagymás
sült sertés tarja
tört burgonya

Főtt sertéshús
paradicsommártás
sós burgonya

Darás metélt
lekvár
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A

B
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12.Hétfő

13.Kedd

14.Szerda

15.Csütörtök

16.Péntek

Csontleves
Bőrös sertés
karaj tört
burgonya
párolt
káposzta

Tarhonyaleves
Tavaszi rizses
csirkemell

Gombaleves
Grillfűszeres
pirított
apróhús
hasábburgonya

Zöldségleves
Babfőzelék
sült kolbász

Frankfurti leves
Máglyarakás

Tarhonyás hús
savanyú

Töltött sertéskaraj
tört burgonya
párolt káposzta

Csirkepörkölt
nokedli savanyú

Bolognai penne

Barátfüle

19.Hétfő

20.Kedd

21.Szerda

22.Csütörtök

23.Péntek

Zöldbableves

Daragaluska
leves
Rakott krumpli
savanyú

Zöldségleves

Tejfölös
burgonyaleves
Paradicsomos
káposzta sertés
sült

Húsgombóc
leves
Vargabéles
vanília öntet

Sertés szelet
Budapest módra
krokett

Rakott zöldbab

Mákos guba

A

Hentes
tokány tészta

B

Bakonyi
csirkemell
falatok
nokedli
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Paprikás krumpli
kolbásszal
savanyú

Bostoni
csirkemell
petr. burgonya

26.Hétfő

27.Kedd

28.Szerda

29.Csütörtök

30.Péntek

Zöldborsóleves
Pirított
csirkemáj sós
burgonya

Csontleves
Marha pörkölt
nokedli
savanyú

Zöldségleves

Hamis halászlé
Zöldborsó
főzelék fasírt

Jókai bableves
Túrós pite

Natúr
csirkemell
erdeigyümölcs
mártás
burgonyakrokett
Gombás tokány Töltött káposzta Disznótoros tört
Rakott karfiol
Káposztás tészta
tészta
burgonya párolt
káposzta
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
Ételeink allergén összetevőivel kapcsolatban kérje tájékoztatónkat!
A változás jogát fenntartjuk!

A

B

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

