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Menükiszolgálás: 11-15 óráig
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Paradicsom leves

„A”: Ördögi szárnyas apró, tészta
„B”: Körözöttel töltött gomba fejek rántva, párolt rizs
„C”: Erzsébet szelet, törtburgonya
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Kedd:
Karfiol leves
„A”: Hagymás,- lecsós csirkemáj, törtburgonya
„B”: Három féle sajttal töltött sertésborda, rizi-bizi
„C”: Fejtett babfőzelék, sült kolbász
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Palóc leves
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„C”: Viharsarki töltött sertésborda, sült burgonya (menüben: 1600.- csak második: 1200.-)
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Állandóan kapható ételek:

Savanyú (káposzta, cs. uborka, vegyes vágott): 250.Csontleves cérnametélttel, zöldségekkel 500.- Tartármártás, ketchup, tejföl
250.Rántott sertés szelet, sült burgonya
1200.- Kenyér:
40.Rántott csirkemell, sült burgonya
1300.- Csomagolás:
Leveses tál:
90.Rántott sajt, sült burgonya
1300.- Menüs doboz: 80.- Reklám táska:
30.Menü kiszállítás Békéscsaba belterületén 200Ft. Egy menüt csak levessel szállítunk ki!
Menü ára: 1450.- Menü leves: 450.- Menü második: 1100.Menüs húsos leves: 700.-
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Savanyút csak az adott ételhordóban tudjuk biztosítani! Az ételváltoztatás jogát fenntartjuk!
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