
Tavaszi parádéleves 352,- Csontleves csigatésztával 352,- Tejfölös zöldbableves 352,- Currys zöldségleves 352,- Paradicsomleves betűtésztával 352,-

Spárgás szárnyasragu leves 410,- Tejfölös tormás sertésraguleves 410,- Szegedi szárnyasgulyás 410,- Liba erőleves maceszgombóccal 410,- Tárkonyos bableves füstölt csülökkel 410,-

Narancsos görög gyümölcsleves 488,- Hideg citromleves 391,- Narancsos görög gyümölcsleves 488,- Hideg egres leves 391,- Narancsos görög gyümölcsleves 488,-

Cajunos csirkemell steak 694,-
Sült csirkemellsteak spenótos 

paradicsommártással
694,- Roston sült marhahátszín 1096,-

Roston sült sertésszűz baconos dijoni 

mustármártással
774,- Roston sült vadlazacfilé sült céklával 1176,-

Cajunos csirkemell steak, 

hasábburgonya
978,-

Sült csirkemellsteak spenótos 

paradicsommártással, hasábburgonya
978,-

Roston sült marhahátszín, 

hasábburgonya
1380,-

Roston sült sertésszűz baconos dijoni 

mustármártással, hasábburgonya
1058,-

Roston sült vadlazacfilé sült céklával, 

hasábburgonya
1460,-

Cajunos csirkemell steak, tex mex steak 

burgonya
1007,-

Sült csirkemellsteak spenótos 

paradicsommártással, 

mogyoróburgonya

1007,-
Roston sült marhahátszín, provancei 

cikk burgonya
1281,-

Roston sült sertésszűz baconos dijoni 

mustármártással, burgonyapüré
1031,-

Roston sült vadlazacfilé sült céklával, 

petrezselymes burgonya
1361,-

Cajunos csirkemell steak, jázmin rizs 873,-
Sült csirkemellsteak spenótos 

paradicsommártással, jázmin rizs
873,- Roston sült marhahátszín, barnarizs 1275,-

Roston sült sertésszűz baconos dijoni 

mustármártással, jázmin rizs
953,-

Roston sült vadlazacfilé sült céklával, 

jázmin rizs
1355,-

Cajunos csirkemell steak, párolt zöldség 951,-
Roston sült marhahátszín, vajas 

kukorica bébirépával
1353,-

Roston sült sertésszűz baconos dijoni 

mustármártással, royal zöldségkeverék
1031,-

Roston sült vadlazacfilé sült céklával, 

tavaszi párolt zöldség
1433,-

Sült csirkemellsteak spenótos 

paradicsommártással, paleo párolt 

zöldség

951,-
Roston sült marhahátszín, paleo sült 

zöldség
1409,-

Pácolt csirkemell rántva 452,- Csirke felsőcomb rántva 517,- Rántott sertéskaraj 517,- Krémsajtos csirkemell rántva 565,-
Zöldfűszeres joghurtos csirkemell 

rántva
452,-

Pácolt csirkemell rántva, 

hasábburgonya
736,-

Csirke felsőcomb rántva, 

hasábburgonya
801,- Rántott sertéskaraj, hasábburgonya 801,-

Krémsajtos csirkemell rántva, 

hasábburgonya
849,-

Zöldfűszeres joghurtos csirkemell 

rántva, hasábburgonya
736,-

Pácolt csirkemell rántva, tex mex steak 

burgonya
765,-

Csirke felsőcomb rántva, 

mogyoróburgonya
830,-

Rántott sertéskaraj, provancei cikk 

burgonya
702,-

Krémsajtos csirkemell rántva, 

burgonyapüré
822,-

Zöldfűszeres joghurtos csirkemell 

rántva, petrezselymes burgonya
637,-

Pácolt csirkemell rántva, jázmin rizs 631,- Csirke felsőcomb rántva, jázmin rizs 696,- Rántott sertéskaraj, barnarizs 696,-
Krémsajtos csirkemell rántva, jázmin 

rizs
744,-

Zöldfűszeres joghurtos csirkemell 

rántva, jázmin rizs
631,-

Pácolt csirkemell rántva, párolt zöldség 709,-
Rántott sertéskaraj, vajas kukorica 

bébirépával
774,-

Krémsajtos csirkemell rántva, royal 

zöldségkeverék
822,-

Zöldfűszeres joghurtos csirkemell 

rántva, tavaszi párolt zöldség
709,-

Csirke felsőcomb rántva, paleo párolt 

zöldség
774,- Rántott sertéskaraj, paleo sült zöldség 830,-

Sertésszelet magyaróvári módra 517,- Göngyölt sertéskaraj 549,- Csirkemell fokhagymás bundában 452,-

Reform sült tőkehalfilé 

kukoricásbundában kapros 

joghurtmártásban

677,- Magyaros csirkemáj 452,-

Sertésszelet magyaróvári módra, 

hasábburgonya
801,- Göngyölt sertéskaraj, hasábburgonya 833,-

Csirkemell fokhagymás bundában, 

hasábburgonya
736,-

Reform sült tőkehalfilé 

kukoricásbundában kapros 

joghurtmártásban, hasábburgonya

961,- Magyaros csirkemáj, hasábburgonya 736,-

Sertésszelet magyaróvári módra, tex 

mex steak burgonya
830,-

Göngyölt sertéskaraj, 

mogyoróburgonya
862,-

Csirkemell fokhagymás bundában, 

provancei cikk burgonya
637,-

Reform sült tőkehalfilé 

kukoricásbundában kapros 

joghurtmártásban, burgonyapüré

934,-
Magyaros csirkemáj, petrezselymes 

burgonya
637,-

Sertésszelet magyaróvári módra, jázmin 

rizs
696,- Göngyölt sertéskaraj, jázmin rizs 728,-

Csirkemell fokhagymás bundában, 

barnarizs
631,-

Reform sült tőkehalfilé 

kukoricásbundában kapros 

joghurtmártásban, jázmin rizs

856,- Magyaros csirkemáj, jázmin rizs 631,-

Sertésszelet magyaróvári módra, párolt 

zöldség
774,-

Csirkemell fokhagymás bundában, 

vajas kukorica bébirépával
709,-

Reform sült tőkehalfilé 

kukoricásbundában kapros 

joghurtmártásban, royal 

934,-
Magyaros csirkemáj, tavaszi párolt 

zöldség
709,-

Göngyölt sertéskaraj, paleo párolt 

zöldség
806,-

Csirkemell fokhagymás bundában, 

paleo sült zöldség
765,-

LEVESEK

A'LA CARTE

Melopack 40. heti étlap 2017.10.02.-06.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK



Csirkemell csíkok jégsalátával 

remouláde mártással
645,-

Roston sült füstös csirkemell spanyol 

rizzsel
645,-

Tandori sült csirkecombok 

kuszkuszsalátával
774,-

Gombás marharagu  sült répával és 

brokkolival
645,-

Füstölt gomolyasajt almamézdió 

raguval
597,-

Füstölt gomolyasajt almamézdió 

raguval
881,-

TÉSZTÁK, RIZOTTÓK
Teljes kiörlésű penne pestos 

tejszínmártással
577,- Toscanai spagetti 499,- Sztrapacska 499,- Rakott penne 616,- Csirke fajita tortillával 1007,-

FŐZELÉK Spenót 460,- Tejfölös tökfőzelék 460,- Zöldborsófőzelék 460,- Lencsefőzelék 460,- Magyaros burgonyafőzelék 460,-

FŐZELÉK FELTÉTTEL Spenót, sült virsli 574,- Tejfölös tökfőzelék, fasírt 676,- Zöldborsófőzelék, sült csirkemellcsíkok 676,- Lencsefőzelék, sült debreceni 676,-
Magyaros burgonyafőzelék, 

pulykafasírt
676,-

FELTÉT Sült virsli 164,- Fasírt 266,- Sült csirkemellcsíkok 266,- Sült debreceni 266,- Pulykafasírt 266,-

Rántott mozzarella tartármártással 577,- Falafel sárgarépapürével tzaitzikivel 655,- Rántott gombafejek tartármártással 441,- Rántott camambert áfonyával 538,- Tojásos galuska fejessalátával 499,-

Rántott mozzarella tartármártással, 

hasábburgonya
861,-

Rántott gombafejek tartármártással, 

hasábburgonya
725,-

Rántott camambert áfonyával, 

hasábburgonya
822,-

Rántott mozzarella tartármártással, tex 

mex steak burgonya
890,-

Rántott gombafejek tartármártással, 

provancei cikk burgonya
626,-

Rántott camambert áfonyával, 

burgonyapüré
795,-

Rántott mozzarella tartármártással, 

jázmin rizs
756,-

Rántott gombafejek tartármártással, 

barnarizs
620,-

Rántott camambert áfonyával, jázmin 

rizs
717,-

Rántott mozzarella tartármártással, 

párolt zöldség
834,-

Rántott gombafejek tartármártással, 

vajas kukorica bébirépával
698,-

Rántott camambert áfonyával, royal 

zöldségkeverék
795,-

Rántott gombafejek tartármártással, 

paleo sült zöldség
754,-

Fitt zöldséges lencsepörkölt 541,- Fitt ratatouille rizsgombóccal 480,- Fitt zöldséges paella 521,- Fitt zöldpörkölt 418,-
Fitt zöldfűszeres sárgarépalepény friss 

paradicsomszósszal zöldsalátával
562,-

Fitt zöldséges lencsepörkölt, jázmin rizs 720,- Fitt zöldpörkölt, jázmin rizs 597,-

WELLNESS ÉS 

REFORM

VEGETÁRIÁNUS 

ÉTELEK

FITT VEGA



Grízes tészta házi baracklekvárral (kicsi) 323,- Rizsfelfújt meggymártással (kicsi) 441,-
Csúsztatott palacsinta puncsmártással 

(kicsi)
441,- Mákos guba vaniliával (kicsi) 441,- Vargabéles (kicsi) 480,-

Grízes tészta házi baracklekvárral (nagy) 558,- Rizsfelfújt meggymártással (nagy) 773,- Mákos guba vaniliával (nagy) 773,- Vargabéles (nagy) 812,-

Isler 215,- 0 0 0 0

Eszterházy szelet 315,- Amerikai sajttorta epres öntettel 385,- Meggyes joghurttorta mentes 525,- 0 ###### 0 ######

Eszterházy szelet mentes 525,- Amerikai sajtt. epres önt. ment. 525,- Málnás joghurttorta 315,- Mascarponés meggyes máktorta 395,- Piramis 315,-

###### Tiramisu 315,- Milotai mézes diótorta 315,- Habos krémes 315,- 0 ######

Tavaszi parádéleves 790,- Csontleves csigatésztával 790,- Tejfölös zöldbableves 790,- Currys zöldségleves 790,- Paradicsomleves betűtésztával 790,-

székelykáposzta 790,- vörösboros marhapörkölt tarhonyával 790,- pulykacomb pékné módra 790,- svájci rakott burgonya 790,-
pulykamell csíkok vadasan 

zsemlegombóccal
790,-

NAPI AJÁNLAT
Sajtos csirkemellcsíkok kukoricás jázmin 

rizzsel
790,-

Csirkemellsteak hagymás barbecues 

szósszal sült hasábburgonyával
790,- Bolognai spagetti 790,-

Zöldfűszeres joghurtban pácolt 

cornflakes csirkemell  zöldséges rizzsel
790,- Gyros tál 790,-

SALÁTA Őszibarackos bulgursaláta (30dkg) 470,- Majonézes csirkesaláta (30dkg) 470,- Majonézes frankfurti saláta (30dkg) 470,- Caprisaláta (30dkg) 470,- Mediterán tésztasaláta (30dkg) 470,-

Káposztasaláta 175,- Vegyes káposztasaláta 255,- Tejfölös uborkasaláta 285,- Vegyes káposztasaláta 255,- Káposztasaláta 175,-

Kovászos uborka 265,- Uborkasaláta 245,- Csemege uborka 175,- Káposztával töltött almapaprika 215,- Kovászos uborka 265,-

Zöldség snack 210,- Zöldség snack 210,- Zöldség snack 210,- Zöldség snack 210,- Zöldség snack 210,-

Zöldség snack - joghurtos öntettel 290,- Zöldség snack - pikáns öntettel 290,- Zöldség snack -sajtos öntettel 290,- Zöldség snack - joghurtos öntettel 290,- Zöldség snack - pikáns öntettel 290,-

VITAMIX 

ITALCSALÁD
0 ###### VitaMix Áfonyás (0,33l) 330,- VitaMix Meggyes (0,33l) 330,- VitaMix Áfonyás (0,33l) 330,- VitaMix Meggyes (0,33l) 330,-

CUKORMENTES 

MÜZLI KELYHEK
0 ###### Tápióka puding - erdeigyümölcsös 320,- Tápióka puding - narancsos 320,- Zabkása aszalt szilvás-mézes 263,- Müzlis joghurt - áfonyás 270,-

KENYÉR Kenyér szelet 17,- Kenyér szelet 17,- Kenyér szelet 17,- Kenyér szelet 17,- Kenyér szelet 17,-

CUKORMENTES 

ZABSÜTIK
Gyömbéres-narancsos zabsüti 209,- Csokis-kókuszos zabsüti 209,- Csokis zabsüti 209,- Mogyorós csokis zabsüti 244,- Csokis banános keksz (60g) 314,-

PALEO SÜTEMÉNY Gesztenye bonbon (60g) 334,- Mogyorós csokisgolyó (60g) 334,- Somlóigaluska kehely (150g) 460,- Kókusztekercs (100g) 434,- Linzer karika (60g) 334,-

DESSZERT

SÜTEMÉNY

MENÜ

SAVANYÚSÁG

VITAMIN SNACK

ÉDES TÉSZTA



 

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

málnával, almával, egzotikus gyümölcskoktéllal.

Pácolt csirkemell rántva
Csirkemell filé bazsalikomos mustáros-ketchupba pácolva, zsemlemorzsába 

panírozva és bő olajba kisütve.

Sertésszelet magyaróvári módra Enyhén fűszeres sertésszelet gombával, sonkával és sajttal egyben sütve.

Fitt zöldséges lencsepörkölt Zöldségesragu(sárgarépa, cukkini, vöröshagyma, paprika,) lencsével.

Toscanai spagetti
A spagetti tésztára tejszínes, gombás, sonkás öntetet teszünk majd reszelt sajttal 

megszórjuk.

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

rizsgombócokkal,

Szegedi szárnyasgulyás Zöldséges, tépett csuszatésztás gulyás leves szárnyas húsból.

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

málnával, almával, egzotikus gyümölcskoktéllal.

Csirkemell fokhagymás bundában Csirkemell fokhagymás párizsi masszában sütve.

Tandori sült csirkecombok 

kuszkuszsalátával

Sült alsó csirkecombok joghurtos tandori mártásba sütve(rómaikömény,koriander, 

tandori fűszerkeverék) zöldséges 

kuszkussalátával(almaecet,paradicsom,kígyóuborka,kaliforniaipaprika,citrom.,lilaha

gyma,olivaolaj,só, bors) salátával tálalva.

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

tejfölt teszünk.

Fitt zöldséges paella
Spanyol zöldségesrizses : ,sok zöldséggel (zöldborsó, paradicsom, paprika, 

pritaminpaprika,sárgarépa, angol zeller,) és sáfránnyal ízesítve. 

Csúsztatott palacsinta 

puncsmártással

Tojásfehérje felvert habjával könnyített palacsinta narancsreszelékes, cukros 

kakaóval megtöltve.

Provancei cikk burgonya
Provance-i fűszerekkel (oregano, kakukkfű, bazsalikom) ízesített sárgarépás, 

vöröshagymás, gombás sült burgonya.

Gombás marharagu  sült répával 

és brokkolival

Ízletes gombás marharagu (hagyma, fokhagyma, bors, kömény, babér, vörösbor, 

paradicsompüré, gomba) sült répával és párolt brokkolival tálalva.

Fitt zöldpörkölt Zöldségraguban párolt zöldborsó, paprika, sárgarépa és cukkini.

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

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.

Magyaros csirkemáj A csirkemájat lecsós raguban tálaljuk. 

Csirke fajita tortillával
Sült paprikával, fűszeres paradicsommal és csirkecsíkkal töltött tortilla tejföllel 

tálalva.

Vargabéles
Réteslapba töltött túrós cérnametélt citromhéjjal, kevés mazsolával, édes tejföllel 

tálalva.
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