Tavaszi étlap
2018.03.05. - 03.11.

Önkiszolgáló étterem
Étek, ami nem vétek
ÁLLANDÓ KÍNÁLATUNK

ÁRAK
Salátabár állandó
kínálat

490 Ft
690 Ft

Street food ételek

990 Ft
390 Ft

Állandó köreteink

550 Ft
390 Ft
Állandó palacsintáink

690 Ft

Heti street food ételeink

Óriás hamburger, házi húspogácsával, klasszikus körítéssel
glutén-, laktózmentes
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
Tésztafélék, metélt, penne, fusilli, makaróni a napi főételtől függően
glutén-, tej-, laktóz-, tojásmentes
Lekváros, mazsolás-túrós, kakaós, csokis, fahéjas, sajtos-tejfölös
glutén-, tej-, laktózmentes

HETI AJÁNLATUNK

ÁRAK
Heti saláta ajánlat

Friss zöldségek, saját készítésű öntetekkel, desszert tányéron, vagy tálkában
választható a hűtőpultból
glutén-, tej-, laktóz-, tojásmentes

690 Ft

990 Ft

Olivás tésztasaláta kerti zöldekkel
glutén-, laktózmentes
Tarja burger sült hagymával
glutén-, laktóz-, tejmentes
Sajtos omlettel töltött buci
gluténmentes

890 Ft

Lassan sült sertés fűszervajjal locsolva
glutén-,laktóz-,tej-, tojásmentes

1 090 Ft

Lazac steak
glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

890 Ft

Rozmaringos pulyka steak
glutén-,laktóz-,tejmentes

590 Ft

Egybesült vagdalt pulykahúsból
glutén-,laktóz-,tejmentes

Heti wok és serpenyős
ételeink

990 Ft

Csiberizottó májjal
glutén-,laktózmentes

990 Ft

Bami goreng (rizstésztából)
glutén-, laktóz-, tej-, tojásmentes

Vega ételeink

990 Ft

Tojásos lecsó
glutén-, laktóz-, tejmentes

Hagyományos ételeink

890 Ft

Jóasszony csirkecombból
glutén-,laktóz-, tejmentes

Házi desszertek

490 Ft

Mogyoró puding édesítőszerrel
glutén-,laktóz-,tojásmentes

490 Ft

Áfonyás joghurthab édesítőszerrel
glutén-,tojásmentes

890 Ft

Kolbászraguval töltött palacsinta tejföllel locsolva
glutén-,laktózmentes

790 Ft

Mazsolás puncskrémmel töltött palacsinta
glutén-,laktózmentes

Grill választék

Heti palacsinta ajánlat
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NAPI AJÁNLATUNK

ÁRAK
Hétfő

Kedd

Napi leves

390 Ft

Metélőhagymás cukkini krémleves
glutén-, laktóz-, tojásmentes

Forralt boros szilvakrémleves
glutén-,laktóz-,tojásmentes

Napi húsos leves

490 Ft
690 Ft

Kapros karfiolos csirkeleves
glutén-,laktóz-,tejmentes

Csontleves húsos galuskával
glutén-,laktóz-,tejmentes

Napi főzelékünk

490 Ft

Lencsefőzelék
glutén-,laktóz-, tojásmentes

Spenótfőzelék
glutén-,laktóz-, tojásmentes

Hagyományos ételeink

890 Ft

Sertésapró hagymákkal olaszosan rizibizivel
glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

Debreceni jérceapró petrezselymes
burgonyával
glutén-,laktóz-, tejmentes

Metélőhagymás cukkini krémleves
glutén-, laktóz-, tojásmentes

Forralt boros szilvakrémleves
glutén-,laktóz-,tojásmentes

Sertésapró hagymákkal olaszosan rizibizivel
glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

Debreceni jércekeapró,petrezselymes
burgonyával
glutén-,laktóz-, tejmentes

Napi menü 2 fogásos

990 Ft

Fél adag leves ízlés szerint a napi választékból

Gyerek menü 2 fogásos

750 Ft
Bundás csirke rizzsel
glutén-,laktóz-, tejmentes

Spenót tükörtojással
glutén-,laktózmentes

Wellness ételünk

990 Ft

Mustáros csirkeapró rizi-bizivel
glutén-, laktózmentes

Lazac falatok zöldségeken
glutén-, laktóz-, tej-, tojásmentes

Fogyi ételünk

990 Ft

Csirkemell parajos bundában főtt
zöldségekkel
glutén-,laktóz-, tejmentes

Roston sült tilápia párolt zöldségekkel
glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

Házi desszertek

490 Ft

Almás pite
glutén-laktóz-,tejmentes

Rizsfelfújt
glutén-,laktózmentes
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ÁRAK

+
Szerda

Csütörtök

Napi leves

390 Ft

Tejfeles zöldbableves
glutén-,laktóz-, tojásmentes

Magyaros zöldségleves
glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

Napi húsos leves

490 Ft
690 Ft

Alföldi zöldséges gulyásleves
glutén-,tojásmentes

Lestyános malacapróleves
glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

Napi főzelékünk

490 Ft

Finomfőzelék
glutén-,laktóz-, tojásmentes

Gyöngybabfőzelék
glutén-,laktóz-,tojásmentes

Hagyományos ételeink

890 Ft

Bécsi rizses ricset füstölt hússal
glutén-,laktóz-,tej-, tojásmentes

Milánói rakott tészta
glutén-,tojásmentes

Tejfeles zöldbableves
glutén-,laktóz-, tojásmentes

Magyaros zöldségleves
glutén-,laktóz-,tojásmentes

Bécsi rizses ricset füstölt hússal
glutén-,laktóz -, tej-,tojásmentes

Milánói rakott tészta
glutén-,tojásmentes

Napi menü 2 fogásos

990 Ft

Fél adag leves ízlés szerint a napi választékból

Gyerek menü 2 fogásos

750 Ft
Sajtbundás csirkemell,rizzsel
glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

Vagdalt burgonypürével
glutén-,laktózmentes

Wellness ételünk

990 Ft

Bami goreng rizstésztából
glutén-, laktóz-, tejmentes

Gyöngybabfőzelék cserkész kolbásszal
glutén-,laktóz-,tojásmentes

Fogyi ételünk

990 Ft

Salátaágyon kínált grillezett padlizsán
glutén-, laktóz-, tej-, tojásmentes

Gyros csibecsíkok
glutén-,laktózmentes

Házi desszertek

490 Ft

Kókuszos ricotta gombóc
glutén-, laktózmentes

Bécsi túrós rétes
glutén-,laktóz-,tojásmentes
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ÁRAK
Péntek
Napi leves

390 Ft

Vargánya krémleves
glutén-,laktóz-,tojásmentes

Napi húsos leves

490 Ft
690 Ft

Minestrone leves baconnal
glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

Napi főzelékünk

490 Ft

Magyaros burgonyafőzelék
glutén-,laktóz-,tojásmentes

Hagyományos ételeink

890 Ft

Chili con carne
glutén-,tojásmentes

Szombat, Vasárnap

Vargánya krémleves
glutén-,laktóz-,tojásmentes

Napi menü 2 fogásos

990 Ft
Chili con carne
glutén-,tojásmentes
Fél adag leves ízlés szerint a napi választékból

Gyerek menü 2 fogásos

750 Ft
Magyaros burgonyafőzelék
glutén-, laktóz-, tojásmentes

Wellness ételünk

990 Ft

Fogyi ételünk 650 kcal

990 Ft

Házi desszertek

490 Ft

www.facebook.com/szederindaetterem

Csibeapró gombákkal,édes hagymával,
rizzsel
glutén-,laktóz-,tejmentes
Mozzarellával paradicsommal sült pulyka
barnarizzsel
gluténmentes
Kölesfelfújt mézes egressel
glutén-,laktózmentes
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