
Sárgarépakrémleves pirított tökmaggal 331,- Tejfölös karfiolleves 331,- Tavaszi zöldségleves 331,- Tejfölös gombaleves 331,- Zöldséges lebbencsleves 331,-

Húsos zöldborsóleves 

burgonyagombóccal
391,- Vadászleves 391,- Palócleves 391,- Zöldfűszeres csirkeleves 391,- Tárkonyos szárnyasraguleves 391,-

Narancsos görög gyümölcsleves 459,- Gazpacho 459,- Narancsos görög gyümölcsleves 459,- Hideg szilvaleves 368,- Narancsos görög gyümölcsleves 459,-

Roston sült aszalt szilvás csirkemell 656,- Roston sült sertéstarja 565,-
Roston sült pórés-bbq-s csirkemell 

tükörtojással
656,- Grillezett csirkemell 519,- Mandulás-citromos sült vadlazac 1049,-

Roston sült aszalt szilvás csirkemell, 

hasábburgonya
923,- Roston sült sertéstarja, hasábburgonya 832,-

Roston sült pórés-bbq-s csirkemell 

tükörtojással, hasábburgonya
923,- Grillezett csirkemell , hasábburgonya 786,-

Mandulás-citromos sült vadlazac , 

hasábburgonya
1316,-

Roston sült aszalt szilvás csirkemell, 

burgonyakrokett
915,-

Roston sült sertéstarja, falusi cikk 

burgonya
739,-

Roston sült pórés-bbq-s csirkemell 

tükörtojással, petrezselymes burgonya
830,-

Grillezett csirkemell , tex mex steak 

burgonya
814,-

Mandulás-citromos sült vadlazac , 

burgonyapüré
1290,-

Roston sült aszalt szilvás csirkemell, 

jázmin rizs
824,- Roston sült sertéstarja, rizi-bizi 802,-

Roston sült pórés-bbq-s csirkemell 

tükörtojással, jázmin rizs
824,- Grillezett csirkemell , jázmin rizs 687,-

Mandulás-citromos sült vadlazac , 

barnarizs
1217,-

Roston sült sertéstarja, párolt zöldség 806,-
Grillezett csirkemell , tavaszi párolt 

zöldség
760,-

Mandulás-citromos sült vadlazac , 

royal zöldségkeverék
1290,-

Roston sült aszalt szilvás csirkemell, 

párolt brokkoli 
897,-

Roston sült sertéstarja, paleo sült 

zöldség
860,-

Roston sült pórés-bbq-s csirkemell 

tükörtojással, paleo párolt zöldség
897,-

Grillezett csirkemell , paleo grill 

zöldség
814,-

Zöldfűszeres joghurtos csirkemell 

rántva
428,- Mézes mustáros csirkemell rántva 489,-

Rántott tőkehalfilé zöldborsos 

tartármártással
489,- Májjal töltött sertéskaraj rántva 534,- Csirke felsőcomb rántva 489,-

Zöldfűszeres joghurtos csirkemell 

rántva, hasábburgonya
695,-

Mézes mustáros csirkemell rántva, 

hasábburgonya
756,-

Rántott tőkehalfilé zöldborsos 

tartármártással, hasábburgonya
756,-

Májjal töltött sertéskaraj rántva, 

hasábburgonya
801,-

Csirke felsőcomb rántva, 

hasábburgonya
756,-

Zöldfűszeres joghurtos csirkemell 

rántva, burgonyakrokett
687,-

Mézes mustáros csirkemell rántva, 

falusi cikk burgonya
663,-

Rántott tőkehalfilé zöldborsos 

tartármártással, petrezselymes 

burgonya

663,-
Májjal töltött sertéskaraj rántva, tex 

mex steak burgonya
829,-

Csirke felsőcomb rántva, 

burgonyapüré
730,-

Zöldfűszeres joghurtos csirkemell 

rántva, jázmin rizs
596,-

Mézes mustáros csirkemell rántva, rizi-

bizi
726,-

Rántott tőkehalfilé zöldborsos 

tartármártással, jázmin rizs
657,-

Májjal töltött sertéskaraj rántva, 

jázmin rizs
702,- Csirke felsőcomb rántva, barnarizs 657,-

Mézes mustáros csirkemell rántva, 

párolt zöldség
730,-

Májjal töltött sertéskaraj rántva, 

tavaszi párolt zöldség
775,-

Csirke felsőcomb rántva, royal 

zöldségkeverék
730,-

Zöldfűszeres joghurtos csirkemell 

rántva, párolt brokkoli 
669,-

Mézes mustáros csirkemell rántva, 

paleo sült zöldség
784,-

Rántott tőkehalfilé zöldborsos 

tartármártással, paleo párolt zöldség
730,-

Májjal töltött sertéskaraj rántva, paleo 

grill zöldség
829,-

Sűlt alaszkai tőkehalfilé petrezselymes 

fűszervajjal
580,- Mátrai borzaska 534,-

Sertésjava sonkával fűszeres gombával 

és sajttal
534,- Csirkemell roston sajtköntösben 489,- Wellington csirkemell 489,-

Sűlt alaszkai tőkehalfilé petrezselymes 

fűszervajjal, hasábburgonya
847,- Mátrai borzaska, hasábburgonya 801,-

Sertésjava sonkával fűszeres gombával 

és sajttal, hasábburgonya
801,-

Csirkemell roston sajtköntösben, 

hasábburgonya
756,- Wellington csirkemell, hasábburgonya 756,-

Sűlt alaszkai tőkehalfilé petrezselymes 

fűszervajjal, burgonyakrokett
839,- Mátrai borzaska, falusi cikk burgonya 708,-

Sertésjava sonkával fűszeres gombával 

és sajttal, petrezselymes burgonya
708,-

Csirkemell roston sajtköntösben, tex 

mex steak burgonya
784,- Wellington csirkemell, burgonyapüré 730,-

Sűlt alaszkai tőkehalfilé petrezselymes 

fűszervajjal, jázmin rizs
748,- Mátrai borzaska, rizi-bizi 771,-

Sertésjava sonkával fűszeres gombával 

és sajttal, jázmin rizs
702,-

Csirkemell roston sajtköntösben, 

jázmin rizs
657,- Wellington csirkemell, barnarizs 657,-

Mátrai borzaska, párolt zöldség 775,-
Csirkemell roston sajtköntösben, 

tavaszi párolt zöldség
730,-

Wellington csirkemell, royal 

zöldségkeverék
730,-

Sűlt alaszkai tőkehalfilé petrezselymes 

fűszervajjal, párolt brokkoli 
821,- Mátrai borzaska, paleo sült zöldség 829,-

Sertésjava sonkával fűszeres gombával 

és sajttal, paleo párolt zöldség
775,-

Csirkemell roston sajtköntösben, paleo 

grill zöldség
784,-
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Indonéz marharagu 565,-
Szezámos csirkemell csíkok feta sajtos 

salátán
610,- Csirke spenótos curry mártással 428,-

Sült sörös pulykacombpecsenye 

knédlivel
610,-

Csípős sertéstarja sárgarépás-

karfiolpürével
716,-

Csirke spenótos curry mártással, 

hasábburgonya
695,-

Indonéz marharagu, burgonyakrokett 824,-
Csirke spenótos curry mártással, 

petrezselymes burgonya
602,-

Csirke spenótos curry mártással, 

jázmin rizs
596,-

Indonéz marharagu, párolt brokkoli 806,-
Csirke spenótos curry mártással, paleo 

párolt zöldség
669,-

TÉSZTÁK, RIZOTTÓK Penne Arrabiata 546,- Fusilli Carbonare 473,-
Spagetti sült fokhagymával, olivával, 

chilivel
473,- Thai édes csirkeragu rizzsel 509,- Sztrapacska 473,-

FŐZELÉK Finomfőzelék 436,- Magyaros tökfőzelék 436,- Zöldborsófőzelék 436,- Sárgaborsófőzelék 436,- Spenót 436,-

FŐZELÉK FELTÉTTEL Finomfőzelék, rántott párizsi 550,- Magyaros tökfőzelék, fasírt 636,- Zöldborsófőzelék, sült csirkemellcsíkok 636,- Sárgaborsófőzelék, cotelette 636,- Spenót, pulykafasírt 636,-

FELTÉT Rántott párizsi 164,- Fasírt 250,- Sült csirkemellcsíkok 250,- Cotelette 250,- Pulykafasírt 250,-

Rántott camambert áfonyával 509,- Káposztás kocka 307,- Sült pollenta gombapaprikással 418,- Tojásos lecsó 509,-
Rántott brokkoli többmagos bundában 

chilis majonézzel 
418,-

Rántott camambert áfonyával, 

hasábburgonya
776,-

Rántott brokkoli többmagos bundában 

chilis majonézzel , hasábburgonya
685,-

Rántott camambert áfonyával, 

burgonyakrokett
768,-

Rántott brokkoli többmagos bundában 

chilis majonézzel , burgonyapüré
659,-

Rántott camambert áfonyával, jázmin 

rizs
677,-

Rántott brokkoli többmagos bundában 

chilis majonézzel , barnarizs
586,-

Rántott brokkoli többmagos bundában 

chilis majonézzel , royal 

zöldségkeverék

659,-

Rántott camambert áfonyával, párolt 

brokkoli 
750,-

Fitt currys zöldséges tofu 454,- Fitt ratatouille rizsgombóccal 454,- Fitt burgonyafasirt céklarizottóval 512,- Fitt rakott zöldséges köles 608,- Fitt falafel salátával barnarizzsel 705,-

Fitt currys zöldséges tofu , 

burgonyakrokett
713,-

WELLNESS ÉS 

REFORM

VEGETÁRIÁNUS 
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FITT VEGA



Szilvalekvárral töltött gombóc (kicsi) 418,- Tejbegríz (kicsi) 381,- Aranygaluska vanilia öntettel (kicsi) 418,- Túrókrémes palacsinta vaniliával (kicsi) 418,- Rizsfelfújt vanilia öntettel (kicsi) 418,-

Szilvalekvárral töltött gombóc (nagy) 730,- Tejbegríz (nagy) 656,- Aranygaluska vanilia öntettel (nagy) 730,- Rizsfelfújt vanilia öntettel (nagy) 730,-

0 Somlói galuska 276,- 0 0 0

Isler 215,- 0 0 0 0

Puncs szelet 270,- Amerikai sajttorta meggyes öntettel 336,- Mascarponés meggyes máktorta 336,- Dobos torta 270,- Oroszkrémtorta 270,-

Lúdláb szelet 270,- Fehércsokis málnás  mousse 375,- Oroszkrém torta mentes 530,-

Lúdláb szelet mentes 530,- Amerikai sajtt. meggy. önt. ment. 530,-

Sárgarépakrémleves pirított tökmaggal 750,- Tejfölös karfiolleves 750,- Tavaszi zöldségleves 750,- Tejfölös gombaleves 750,- Zöldséges lebbencsleves 750,-

rizses pulykamell bácskai módra 750,- zabpelyhes rántott pangasius harcsafilé 750,- sertéspörkölt tésztával 750,- szárnyas brassói burgonyával 750,- svájci rakott burgonya 750,-

750,- jázmin rizs 750,- 750,- 750,- 750,-

NAPI AJÁNLAT Mexikói sertéstokány rizzsel 750,-
Csirkemell roston Piccante módra 

burgonyapürével
750,- Rakott penne 750,- Sült csirkecomb kockaburgonyával 750,-

Sertésflekken rizzsel, falusi cikk 

burgonyával
750,-

SALÁTA Fitness zöldsaláta(20dkg) 330,- Olivás árpa saláta (30dkg) 470,-
Majonézes almás camambert saláta 

(30dkg)
470,- Kefires fantáziasaláta (30dkg) 470,- Szezámos sárgarépa saláta (30dkg) 470,-

Káposztasaláta 155,- Vegyes káposztasaláta 199,- Tejfölös uborkasaláta 260,- Vegyes káposztasaláta 199,- Káposztasaláta 155,-

Kovászos uborka 240,- Uborkasaláta 257,- Csemege uborka 155,- Káposztával töltött almapaprika 227,- Kovászos uborka 240,-

Zöldség snack 206,- Zöldség snack 206,- Zöldség snack 206,- Zöldség snack 206,- Zöldség snack 206,-

Zöldség snack - joghurtos öntettel 283,- Zöldség snack - pikáns öntettel 283,- Zöldség snack -sajtos öntettel 283,- Zöldség snack - joghurtos öntettel 283,- Zöldség snack - pikáns öntettel 283,-

CUKORMENTES 

MÜZLI KELYHEK
0 ###### Tápióka puding - erdeigyümölcsös 299,- Tápióka puding - narancsos 299,- Zabkása aszalt szilvás-mézes 250,- Müzlis joghurt - áfonyás 250,-

KENYÉR Kenyér szelet 18,- Kenyér szelet 18,- Kenyér szelet 18,- Kenyér szelet 18,- Kenyér szelet 18,-

CUKORMENTES 

ZABSÜTIK
Gyömbéres-narancsos zabsüti 199,- Csokis-kókuszos zabsüti 199,- Csokis zabsüti 199,- Mogyorós csokis zabsüti 199,- Csokis banános keksz (60g) 299,-

PALEO SÜTEMÉNY Gesztenye bonbon (60g) 350,- Mogyorós csokisgolyó (60g) 350,- Somlóigaluska kehely (150g) 460,- Kókusztekercs (100g) 450,- Linzer karika (60g) 350,-

DESSZERT

SÜTEMÉNY

MENÜ

SAVANYÚSÁG

VITAMIN SNACK

ÉDES TÉSZTA



 

Narancsos görög gyümölcsleves
Tejszínnel készült hideg krémleves gyümölcs darabokkal: naranccsal, meggyel, 

málnával, almával, egzotikus gyümölcskoktéllal.

Zöldfűszeres joghurtos csirkemell 

rántva

Zöldfűszeres (petrezselyem, bazsalikom, oregano) fokhagymás joghurtba pácolt 

csirkemellet panírozzuk és bő olajba kisütjük.

Indonéz marharagu
Kókusztejjel és rendáng currykrémmel, zöldségekkel készült marharagu 

gyömbérrela ízesítve.

Penne Arrabiata Penne tészta, csípős, fűszeres paradicsomszósszal és sajttal.

Fitt currys zöldséges tofu 

A naturt tofut zöldségekkel (sárgarépa, gomba, vöröshagyma, káposzta összepirítjuk 

fűszerezzük curryvel, fokhagymával, chilivel, gyömbérrel szójaszósz 

burgonyakeményítővel sűrítjük.) 

Vadászleves
Zöldséges (sárgarépa, gomba, zeller, zöldborsó), vörösboros marha raguleves 

galuskával, tárkonnyal, kakukkfűvel és barnamártással ízesítve.

Gazpacho
Hideg fűszeres paradicsomleves olivaolajjal, paprikával és kígyóuborkával készítve. 

Főtt tojással, újhagymával, zsemlekockával tálalva.

Szezámos csirkemell csíkok feta 

sajtos salátán

Sült  fűszeres csirkemellcsíkok zsezámmaggal összepirítva és jégsalátából, 

paprikából, bébispenótból, kígyóuborkából készült kevert saláta lilahagymás joghurt 

öntettel és fetasajttal tálalva.

Fusilli Carbonare Az orsótésztát tejszínes, sonkás, baconos raguval tálaljuk, reszelt sajttal megszórjuk.

Fitt ratatouille rizsgombóccal
Cukkíniből, padlizsánból, paradicsomból és paprikából készült lecsó, 

rizsgombócokkal,

Tavaszi zöldségleves
Karfiolból, karalábéból, sárgarépából és zöldborsóból készült ízletes zöldségleves 

petrezselyem zölddel megszórva.

Palócleves Marhagulyás zöldbabbal, burgonyával tejfölös, habarással sűrítve.

Narancsos görög gyümölcsleves
Tejszínnel készült hideg krémleves gyümölcs darabokkal: naranccsal, meggyel, 

málnával, almával, egzotikus gyümölcskoktéllal.

Sertésjava sonkával fűszeres 

gombával és sajttal
Sertéskaraj gombával, sonkával és sajttal egyben sütve.

Sült pollenta gombapaprikással
Kukoricadarát sós vízben megfőzzük, tepsibe kiöntjük besütjük kockázzuk és 

gombapaprikással tálaljuk.

Hideg szilvaleves Szilvából készült hideg leves fahéjjal izesített tejfölös habarással.

Májjal töltött sertéskaraj rántva Hagymás, fűszeres (majoranna, bors) zsemlés csirkemájjal töltött sertéskaraj rántva.

Csirkemell roston sajtköntösben
A roston sült csirkemellet, füstölt sajttal, krémsajttal, mozzarellával és trappistával 

beborítjuk és összesütjük.

Sült sörös pulykacombpecsenye 

knédlivel

Sült pulykacomb, fűszeres sörös, tejszínes,barna mártásos savanyú káposztával 

knédlivel.

Fitt rakott zöldséges köles
Zöldséges(sárgarépa, zeller, póré, paprika, paradicsom, cukkini, padlizsán, 

zöldborsó) egytálétel kölessel és árpával.

Zöldséges lebbencsleves Magyaros zöldséges (sárgarépa, zeller) burgonyaleves, pirított fodros kockával..

Tárkonyos szárnyasraguleves
Szárnyas húsból készült sárgarépával, gombával, zöldborsóval, zellerrel, gazdagított 

tejfölös-tejszínes, tárkonnyal fűszerezett raguleves galuskával.

Narancsos görög gyümölcsleves
Tejszínnel készült hideg krémleves gyümölcs darabokkal: naranccsal, meggyel, 

málnával, almával, egzotikus gyümölcskoktéllal.

Wellington csirkemell A csirkemellet, gomba péppel bekenjük, vajastésztába rakjuk és pírosra sütjük.

Sztrapacska
A burgonyás galuskát juhtúróval összekeverjük, a tetejére kiolvasztott szalonnát és 

tejfölt teszünk.

Fitt falafel salátával barnarizzsel

Falafel salátával(paprika,olivabogyó, jégsaláta,kígyóuborka, lilahagyma, 

petrezselyemzöld, citromlé) zöldséges paradicsoszósszal(paradicsom, sárgarépa, 

padlizsán) barnarizzsel tálalva.

31. heti ételmagyarázat



 

Royal zöldségkeverék Sárgarépa korongból, brokkoli és karfiolból készült párolt zöldség.


