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Salátabár állandó 

kínálat

490 Ft

690 Ft

Street food ételek 990 Ft

550 Ft

550 Ft

Állandó palacsintáink 690 Ft

Heti saláta ajánlat 690 Ft

990 Ft

990 Ft

890 Ft

590 Ft

990 Ft

990 Ft

Vega ételeink 990 Ft

Hagyományos ételeink 890 Ft

Házi desszertek 390 Ft

390 Ft

890 Ft

790 Ft

ÁLLANDÓ KÍNÁLATUNK

Tejszínes snidlinges lazacfalatok citrusokkal ízesítve

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Gyömbéren pirított csirke csíkok szójaszószban

glutén-,laktóz-,tejmentes

Fetasajtos görög saláta friss zöldségekből 

glutén-,tojásmentes

Napi burgonya köretünk, sülve, főve, petrezselymezve, párolva, fűszerekkel ízesítve a 

napi főételeinkhez igazítva

Napi rizs köretünk, zöldséggel, gombával, tojással, petrezselyemmel megbolondítva, 

párolva, vagy pirítva

Grill, vagy kemencés zöldségek, párolva, vagy sütve

glutén-, tej-, laktóz-, tojásmentes

Galuska

glutén-, tej-, laktózmentes

Tarja fokhagymás olajban érlelve

glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

Pikánsra pácolt csirkecombfilé

glutén-,laktóz-,tejmentes

Roston sütött cserkész kolbász

glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

ÁRAK

Heti palacsinta ajánlat

Lekváros, mazsolás-túrós, kakaós, csokis, fahéjas, sajtos-tejfölös

glutén-, tej-, laktózmentes

Friss zöldségek, saját készítésű öntetekkel, desszert tányéron, vagy tálkában 

választható a hűtőpultból

glutén-, tej-, laktóz-, tojásmentes

Kakukkfüves gombapaprikás tejfelesen habarva

glutén-, laktóz-, tojásmentes

Pulyka steak borsmártásban

glutén-,laktózmentes

ÁRAK

Heti street food ételeink 990 Ft

Óriás hamburger, házi húspogácsával, klasszikus körítéssel

glutén-, laktózmentes

Állandó köreteink

Grill választék

Heti wok és serpenyős 

ételeink

Pleszka buciban házi paprikalekvárral

glutén-,laktózmentes

Sült gomolyával töltött buci, friss zöldekkel tálalva

gluténmentes

HETI AJÁNLATUNK

390 Ft

Lime-os túrókrémmel tekert óriás palacsinta tejfellel pettyezve

glutén-,laktózmentes

Parajkrémmel töltött palacsinta sajtmixszel szórva

gluténmentes 

Bazsalikomos joghurt mousse házi bodza szörppel locsolva

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Tanyasi tyúk combja pörköltnek főzve

glutén-,laktóz-,tejmentes

 Kávékrém csokiforgáccsal szórva

 gutén-,laktóz-,tojásmentes

www.facebook.com/szederindaetterem Jó étvágyat kívánunk! 1091 Budapest, Üllői út 149



Őszi étlap

2017.09.11. - 09.16.

Önkiszolgáló étterem

Étek, ami nem vétek

Hétfő Kedd

Napi leves 390 Ft
Paszulyleves tanyasi tejfellel

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Körtekrémleves

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Napi húsos leves
490 Ft

690 Ft

Csirkefalatok lestyános levesbe főzve

glutén-,laktóz-,tejmentes

Gazdag zöldségleves májgombóckákkal 

egyben tálalva

glutén-,laktóz-,tejmentes

Napi főzelékünk 490 Ft
Tejszínes kukorica friss korianderrel 

ízesítve

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Vajon párolt brokkoli tejszínes 

főzeléknek elkészítve

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Hagyományos ételeink 890 Ft
Sertésapró dijoni mártásban

glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

Csirkepaprikás snidlingesen

glutén-,laktózmentes

Paszulyleves tanyasi tejfellel

glutén-,laktóz-, tojásmentes

 Körtekrémleves

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Sertésapró dijoni mártásban

glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

Csirkepaprikás snidlingesen

glutén-,laktózmentes

Házi hamburger husink steak burgonyával

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Csirkepaprikás snidlingesen

glutén-,laktózmentes

Wellness ételünk 990 Ft
Snidlinges párolt halszelet pestós 

rizsfészekre tálalva

glutén-,laktóz-,tej-, tojásmentes

Gomolya falatok újhagymás kölespürén

glutén-,tojásmentes

Fogyi ételünk 990 Ft
Pleszka paprikalekvárral színes leveleken

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Pulykamell falatkák gyöngyhagymás 

zöldség mixen tálalva

glutén-,laktóz-,tejmentes

Házi desszertek 490 Ft
Polenta kocka meggyöntettel

glutén-,laktózmentes

Tiroli meggyes rétes

glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

NAPI AJÁNLATUNK

990 Ft

750 FtGyerek menü 2 fogásos

ÁRAK

Napi menü 2 fogásos

Fél adag leves ízlés szerint a napi választékból 
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Szerda Csütörtök

Napi leves 390 Ft
Burgonya leves friss majorannával

glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

Tejfölös zöldbab leves

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Napi húsos leves
490 Ft

690 Ft

Malachúsa tejfeles becsinált levesben

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Csibehús vöröslencsés thai levesben 

fafülgombával

glutén-,laktóz-,tejmentes

Napi főzelékünk 490 Ft
Paradicsomos burgonyafőzelék 

glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

Zsenge sóska mézzel édesítve

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Hagyományos ételeink 890 Ft
Parajos pulykahúsos rakott tészta

glutén-,laktózmentes

Debreceni karaj  párolt káposztával és 

petrezselymes burgonyával

glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

Burgonya leves friss majorannával

glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

Tejfölös zöldbab leves

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Parajos pulykahúsos rakott tészta

glutén-,laktózmentes

Debreceni karaj párolt káposztával és 

petrezselmes burgonyával

glutén-,laktóz-,tej-tojásmentes

Paradicsomos burgonyafőzelék

glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

Fasírt golyók petrezselymes burgonyával

glutén-,laktóz-,tejmentes

Wellness ételünk 990 Ft
Pulykahúsa nyársra húzva csípős 

mártogatóval leveles salátával

glutén-, laktóz-, tejmentes

Kapros csibehúsos rakott cukkini

gluténmentes

Fogyi ételünk 990 Ft
Csípős csirkecomb vajas karottán

glutén-, laktóz-, tejmentes

Lazac falatok parmezános jégsalátán

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Házi desszertek 490 Ft
Mákos guba házi kifliből mézzel locsolva

glutén-, laktózmentes

Francia almatorta karamellmártással 

sütve

glutén-,laktózmentes

Fél adag leves ízlés szerint a napi választékból 

+

Napi menü 2 fogásos 990 Ft

Gyerek menü 2 fogásos 750 Ft

ÁRAK
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Péntek Szombat

Napi leves 390 Ft
Medvehagymaleves krémesen 

zöldfűszerekkel ízesítve

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Napi húsos leves
490 Ft

690 Ft

Sok zöldséges borscsleves 

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Napi főzelékünk 490 Ft
Bab nagyi kertjéből tejfeles főzeléknek

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Hagyományos ételeink 890 Ft
Szerb rizseshús zöldbabbal színezve 

pulykacombból

glutén-,laktóz-,tejmentes

Medvehagymaleves krémesen 

zöldfűszerekkel ízesítve

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Szerb rizseshús zöldbabbal színezve 

pulykacombból

glutén-,laktóz-,tejmentes

Szerb rizseshús zöldbabbal színezve 

pulykacombból

glutén-, laktóz-, tejmentes

Wellness ételünk 990 Ft
Párolt pulykagombóc kapor mártásban

glutén-,laktózmentes

Fogyi ételünk 990 Ft
Csirkecomb csíkok párolt brokkolival

glutén-, laktóz-, tejmentes

Házi desszertek 490 Ft
Riccotás rögös pite 

glutén-,laktózmentes

ÁRAK NAPI AJÁNLATUNK

Fél adag leves ízlés szerint a napi választékból 

Napi menü 2 fogásos 990 Ft

Gyerek menü 2 fogásos 750 Ft
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