
Sajtkrémleves pirított zsemlekockával 352,- Csontleves eperlevéllel 352,- Magyaros karfiolleves 352,- Francia hagymaleves sajtos krutonnal 352,- Sárgarépakrémleves pirított tökmaggal 352,-

Vadászleves 410,- Frankfurti leves 410,- Jókai bableves 410,- Liba erőleves maceszgombóccal 410,- Csülkös káposztaleves 410,-

Narancsos görög gyümölcsleves 488,- Hideg vegyes gyümölcsleves 391,- Narancsos görög gyümölcsleves 488,- Hideg eperkrémleves 391,- Narancsos görög gyümölcsleves 488,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal
806,- Grillezett csirkemell sült céklával 774,- Ázsiai sült sertéstarja 758,- Grillezett sertéskaraj 597,- Roston sült dijoni csirkemell 694,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal, hasábburgonya
1090,-

Grillezett csirkemell sült céklával, 

hasábburgonya
1058,- Ázsiai sült sertéstarja, hasábburgonya 1042,- Grillezett sertéskaraj, hasábburgonya 881,-

Roston sült dijoni csirkemell, 

hasábburgonya
978,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal, tex mex steak burgonya
1119,-

Grillezett csirkemell sült céklával, 

parázsburgonya
959,-

Ázsiai sült sertéstarja, petrezselymes 

burgonya
943,- Grillezett sertéskaraj, burgonyapüré 854,-

Roston sült dijoni csirkemell, falusi cikk 

burgonya
879,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal, jázmin rizs
985,-

Grillezett csirkemell sült céklával, jázmin 

rizs
953,- Ázsiai sült sertéstarja, jázmin rizs 937,- Grillezett sertéskaraj, jázmin rizs 776,-

Roston sült dijoni csirkemell, jázmin 

rizs
873,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal, vegyes párolt zöldség
1063,-

Grillezett csirkemell sült céklával, párolt 

zöldség
1031,-

Ázsiai sült sertéstarja, vajas bébirépa 

franciababbal
1015,-

Grillezett sertéskaraj, royal 

zöldségkeverék
854,-

Roston sült dijoni csirkemell, 

mediterrán zöldségkeverék
951,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal, csícsókás kelbimbó
1119,-

Grillezett csirkemell sült céklával, paleo 

sült zöldség
1087,-

Ázsiai sült sertéstarja, zelleres 

sütőtökpüré
1015,-

Roston sült dijoni csirkemell, paleo 

párolt lilakáposzta
951,-

Barbecueba pácolt csirkemell rántva 517,- Velez sertéskaraj rántva 517,-
Rántott pulykamellfilé pikáns 

tartármártással
517,- Cordon Bleu csirkemell rántva 565,- Többmagos csirkemell rántva 452,-

Barbecueba pácolt csirkemell rántva, 

hasábburgonya
801,-

Velez sertéskaraj rántva, 

hasábburgonya
801,-

Rántott pulykamellfilé pikáns 

tartármártással, hasábburgonya
801,-

Cordon Bleu csirkemell rántva, 

hasábburgonya
849,-

Többmagos csirkemell rántva, 

hasábburgonya
736,-

Barbecueba pácolt csirkemell rántva, 

tex mex steak burgonya
830,-

Velez sertéskaraj rántva, 

parázsburgonya
702,-

Rántott pulykamellfilé pikáns 

tartármártással, petrezselymes 

burgonya

702,-
Cordon Bleu csirkemell rántva, 

burgonyapüré
822,-

Többmagos csirkemell rántva, falusi 

cikk burgonya
637,-

Barbecueba pácolt csirkemell rántva, 

jázmin rizs
696,- Velez sertéskaraj rántva, jázmin rizs 696,-

Rántott pulykamellfilé pikáns 

tartármártással, jázmin rizs
696,-

Cordon Bleu csirkemell rántva, jázmin 

rizs
744,-

Többmagos csirkemell rántva, jázmin 

rizs
631,-

Barbecueba pácolt csirkemell rántva, 

vegyes párolt zöldség
774,- Velez sertéskaraj rántva, párolt zöldség 774,-

Rántott pulykamellfilé pikáns 

tartármártással, vajas bébirépa 

franciababbal

774,-
Cordon Bleu csirkemell rántva, royal 

zöldségkeverék
822,-

Többmagos csirkemell rántva, 

mediterrán zöldségkeverék
709,-

Barbecueba pácolt csirkemell rántva, 

csícsókás kelbimbó
830,-

Velez sertéskaraj rántva, paleo sült 

zöldség
830,-

Rántott pulykamellfilé pikáns 

tartármártással, zelleres sütőtökpüré
774,-

Többmagos csirkemell rántva, paleo 

párolt lilakáposzta
709,-

Bundázott tintahalkarikák 

tartármártással
452,- Vasi csirkemell bundában 452,- Csirkemell roston sajtköntösben 517,-

Reform sült tőkehalfilé 

kukoricásbundában kapros 

joghurtmártásban

677,- Hagymás sertésszelet tükörtojással 565,-

Bundázott tintahalkarikák 

tartármártással, hasábburgonya
736,-

Vasi csirkemell bundában, 

hasábburgonya
736,-

Csirkemell roston sajtköntösben, 

hasábburgonya
801,-

Reform sült tőkehalfilé 

kukoricásbundában kapros 

joghurtmártásban, hasábburgonya

961,-
Hagymás sertésszelet tükörtojással, 

hasábburgonya
849,-

Bundázott tintahalkarikák 

tartármártással, tex mex steak 

burgonya

765,-
Vasi csirkemell bundában, 

parázsburgonya
637,-

Csirkemell roston sajtköntösben, 

petrezselymes burgonya
702,-

Reform sült tőkehalfilé 

kukoricásbundában kapros 

joghurtmártásban, burgonyapüré

934,-
Hagymás sertésszelet tükörtojással, 

falusi cikk burgonya
750,-

Bundázott tintahalkarikák 

tartármártással, jázmin rizs
631,- Vasi csirkemell bundában, jázmin rizs 631,-

Csirkemell roston sajtköntösben, 

jázmin rizs
696,-

Reform sült tőkehalfilé 

kukoricásbundában kapros 

joghurtmártásban, jázmin rizs

856,-
Hagymás sertésszelet tükörtojással, 

jázmin rizs
744,-

Bundázott tintahalkarikák 

tartármártással, vegyes párolt zöldség
709,-

Vasi csirkemell bundában, párolt 

zöldség
709,-

Csirkemell roston sajtköntösben, vajas 

bébirépa franciababbal
774,-

Reform sült tőkehalfilé 

kukoricásbundában kapros 

joghurtmártásban, royal 

934,-
Hagymás sertésszelet tükörtojással, 

mediterrán zöldségkeverék
822,-

Bundázott tintahalkarikák 

tartármártással, csícsókás kelbimbó
765,-

Vasi csirkemell bundában, paleo sült 

zöldség
765,-

Csirkemell roston sajtköntösben, 

zelleres sütőtökpüré
774,-

Hagymás sertésszelet tükörtojással, 

paleo párolt lilakáposzta
822,-
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Csirkecomb spárgamártásban sütve 903,- Csirke gyros tál 645,- Afrikai harcsafilé kolbásszal 645,- Baconos fűszeres csirkemáj gombával 661,- Sült libacomb 1369,-

Csirkecomb spárgamártásban sütve, 

hasábburgonya
1187,-

Csirkecomb spárgamártásban sütve, tex 

mex steak burgonya
1216,-

Csirkecomb spárgamártásban sütve, 

jázmin rizs
1082,- Afrikai harcsafilé kolbásszal, jázmin rizs 824,-

Csirkecomb spárgamártásban sütve, 

vegyes párolt zöldség
1160,-

Csirkecomb spárgamártásban sütve, 

csícsókás kelbimbó
1216,- Sült libacomb, paleo párolt lilakáposzta 1626,-

TÉSZTÁK, RIZOTTÓK Farfalle húsos tejszínmártással 636,- Sztrapacska 499,- Fusilli Carbonare 499,- Csirke fajita tortillával 1007,- Tejszínes pulykarizottó 528,-

FŐZELÉK Kelkáposzta főzelék 460,- Sóskafőzelék főtt burgonyával 460,- Zöldborsófőzelék 460,- Tejfölös tökfőzelék 460,- Burgonyafőzelék paradicsomosan 460,-

FŐZELÉK FELTÉTTEL Kelkáposzta főzelék, fasírt 676,-
Sóskafőzelék főtt burgonyával, rántott 

párizsi
584,-

Zöldborsófőzelék, rántott csirkemell 

falatkák
676,-

Tejfölös tökfőzelék, sült 

csirkemellcsíkok
676,-

Burgonyafőzelék paradicsomosan, 

pulykafasírt
676,-

FELTÉT Fasírt 266,- Rántott párizsi 174,- Rántott csirkemell falatkák 266,- Sült csirkemellcsíkok 266,- Pulykafasírt 266,-

Spenótos sajtos galuska 499,-
Füstöltsajtos rántott palacsinta 

tartármártással
460,- Tejszínes gombás burgonyaszirom 441,- Falafel vitamin salátán joghurt öntettel 773,- Sajtos tejfölös puliszka 441,-

Füstöltsajtos rántott palacsinta 

tartármártással, hasábburgonya
744,-

Füstöltsajtos rántott palacsinta 

tartármártással, parázsburgonya
645,-

Füstöltsajtos rántott palacsinta 

tartármártással, jázmin rizs
639,-

Füstöltsajtos rántott palacsinta 

tartármártással, párolt zöldség
717,-

Füstöltsajtos rántott palacsinta 

tartármártással, paleo sült zöldség
773,-

Fitt zöldséges lencsepörkölt 541,- Fitt ratatouille rizsgombóccal 480,- Fitt sült tofu zöldségmártással 541,-

Fitt csicseriborsós zöldségfasirt 

répaszószzal narancsos olivás 

petrezselyemmel

623,-
Fitt zöldséges árpagombócok 

paradicsommártásban 
541,-

Fitt sült tofu zöldségmártással, 

petrezselymes burgonya
726,-

Fitt zöldséges lencsepörkölt, jázmin rizs 720,-

WELLNESS ÉS 

REFORM

VEGETÁRIÁNUS 

ÉTELEK

FITT VEGA



Nutellával töltött mini gombóc édes 

morzsával (kicsi)
441,- Rizsfelfújt málnaöntettel (kicsi) 441,- Túrókrémes palacsinta vaniliával (kicsi) 441,- Pozsonyi kocka (kicsi) 441,- Császármorzsa baracklekvárral (kicsi) 441,-

Nutellával töltött mini gombóc édes 

morzsával (nagy)
773,- Rizsfelfújt málnaöntettel (nagy) 773,- Pozsonyi kocka (nagy) 773,- Császármorzsa baracklekvárral (nagy) 773,-

0 Somlói galuska 310,- 0 Gyümölcsrizs 350,- 0

Isler 180,- 0 0 0 0

Eszterházy szelet 315,- Amerikai sajttorta epres öntettel 385,- Tiramisu 315,- 0 ###### Mirinda szelet mentes 525,-

Eszterházy szelet mentes 525,- Amerikai sajtt. epres önt. ment. 525,- Mascarponés meggyes máktorta 395,- Francia csokitorta 355,- Marcipános csokitorta 315,-

###### Tripla csoki  mousse 315,-
Mascarponés meggyes máktorta 

mentes
525,- Habos krémes 315,- Gesztenye rolád 315,-

Sajtkrémleves pirított zsemlekockával 790,- Csontleves eperlevéllel 790,- Magyaros karfiolleves 790,- Francia hagymaleves sajtos krutonnal 790,- Sárgarépakrémleves pirított tökmaggal 790,-

chili con carne 790,- sertéspörkölt tésztával 790,- szárnyas brassói burgonyával 790,- svájci rakott burgonya 790,- libazúza pörkölt kolbászos tarhonyával 790,-

NAPI AJÁNLAT Dijoni csirkemell csíkok rizzsel 790,-
Bundázott jércemell falatok wasabis 

tartármártással zöldséges jázmin rizzsel
790,-

Sertéskaraj Bajor módra 

hasábburgonya
790,-

Csirkemell zöldborsmártással, rizzsel, 

ruccolás salátával
790,-

Rántott harcsafilé salátával kukuoricás 

rizzsel remouláde mártással
790,-

SALÁTA Majonézes tonhalsaláta(30dkg) 470,- Friss mix zöldsaláta füstöltsajttal(30dkg) 470,- Gyömbéres sárgrépasaláta(30dkg) 470,- Hajdina saláta(30dkg) 470,- Hawai vega saláta(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 szamócás (0,33l) 330,- Vitamix őszibarackos (0,33) 330,- VitaMix Multi Red (0,33l) 330,- VitaMix szamócás (0,33l) 330,-

CUKORMENTES 

MÜZLI KELYHEK
0 ###### Müzlis joghurt - áfonyás 270,- Tápióka puding - áfonyás 450,- Zabkása aszalt szilvás-mézes 263,- 0 0,-

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

CUKORMENTES 

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

PALEO SÜTEMÉNY Bounty szelet 525,- Kókuszos csokisgolyó (60g) 334,- Ischler 424,- Epres totu torta (130g) 525,- Kókusztekercs (100g) 434,-

DESSZERT

SÜTEMÉNY

MENÜ

SAVANYÚSÁG

VITAMIN SNACK

ÉDES TÉSZTA



 

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

málnával, almával, egzotikus gyümölcskoktéllal.

Farfalle húsos tejszínmártással Masni tésztát darált hússal paprikával tejszínmártással és sajttal összesütjük.

Spenótos sajtos galuska
A tejes vajas galuskát szálas spenóttal, kevés tejszínnel ízesítjük, majd reszelt sajttal 

tálaljuk.

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

Frankfurti leves Kelkáposztából, virsliből, burgonyából készült tejfölös (fokhagyma) leves.

Vasi csirkemell bundában
A csirkemellet fokhagymás, paprikás tejben pácoljuk, párizsi masszába forgatjuk, és 

bő olajban kisütjük.

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

tejfölt teszünk.

Füstöltsajtos rántott palacsinta 

tartármártással
Füstölt sajtos krémmel töltött palacsinta rántva. Tartármártással tálalva.

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

rizsgombócokkal,

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

málnával, almával, egzotikus gyümölcskoktéllal.

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

beborítjuk és összesütjük.

Afrikai harcsafilé kolbásszal

Sertészsíron összepirítjuk a hagymát, parasztkolbászt, hámozott paradicsomot, 

fűszereket (kakukkfű, oregano, római kömény, bors) és az afrikai harcsafilé 

kockákat. Búzalisztet, tejet és cukrot nem tartalmaz. Ajánlott köret a párolt brokkoli.

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

málnával, almával, egzotikus gyümölcskoktéllal.

Többmagos csirkemell rántva
Lenmagos, tökmagos, napraforgós zsemlemorzsába forgatott csirkemell bő olajba 

kisütve.

Tejszínes pulykarizottó Zöldborsós, gombás, tejszínes csirkeragu rizzsel összepárolva, reszelt sajttal tálalva.

8. heti ételmagyarázat


