Center Food – Madách Trade Center - Aktuális Heti étlap – 2019.November 18-22-ig.
Az étlap változás jogát fenntartjuk!

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek Halnap

Tejszínes karfiol
Petrezselyemkrém sajtos
krutonnal
Kolbászos burgonya
Újfalusi csirkeragu
Spenót
Sárgaborsó
Sült virsli

Tejszínes gomba
Sütőtök krém pirított tökmaggal
Bakonyi Betyár
Ököruszály daragaluskával

Fejtett bab csipetkével
Arató
Tárkonyos csirkeragu
Hideg gesztenye krém

Zöldborsó
Fokhagyma krémleves krutonnal
Korhely füstölt csülökkel
Bajai halászlé gyufatésztával

Tejszínes karalábé
Kapros tök
Koktél kolbászka

Tejfölös burgonya
Lencse
Fasírozott

Minestrone Olasz zöldség
Brokkoli krém leves gyöngyökkel
Paradicsom
Nyírségi borjúragu burgonya
gombóccal
Vajbab
Kelkáposzta
Roston sült tarja szelet

Tészták
Desszert

Gránátos kocka
Piedone csirkehúsos rigattone
Szilvás gombóc tejfölmártással

Tejfölös gánica
Gyömbéres marhahúsos orsó
Mákos guba

Korzikai penne
„Alfredo”csirkehúsos masni
Arany galuska borsodóvall

Andaluz masni
Istriai tonhalas penne
Szalagos fánk baracklekvárral

Készételek

Paprikás csirkecomb, galuskával
Majorannás marhatokány
Egyben sült csípős sertéstarja
Fittness rakott zöldségek
gabona pelyhekkel

Sáfrányos sárgás csirkeragu
Erdélyi rakott káposzta
Franciás lecsó „Ratatuille”
Erdei gombás vaddisznó ragú
röszti burgonyával

Frissensültek

Sajtos baconos csirke mell
Csirkemell füstölt sajtos párizsi
bundában
Kalocsai töltött pulykamell rántva
Mustáros sertésborda rántva
Trappista sajt rántva

Csirkemell roston „Ferenc
József” módra
Rablóhús nyárson
Mandulás pulykamell rántva
Thököly sertésborda
Camembert sajt rántva

Márványsajtos csirkeragu
Fűszeres sertés aprópecsenye
gazdagon, pirított burgonyával
Eszterházy marhatokány zsemle
gomboccal
Füstölt gomolya sajt kertész
salátával
Zöldségekkel töltött csirke mell
roston
Tandorit sült csirkecomb
Mozzarella sajt rántva
Csirke mell rántva
Cordon bleu pulyka mell

Gnocchi fűszeres
paradicsommártásban
Bolognai Lasagne
Túrós palacsinta
Pulykaragu Jóasszony módra
Spare ribes
Kolbászos paprikás burgonya
Fűszeres hagymakarikák rántva
„Remoulade” mártással
Cukkinis csirke ragu

Halételek

Szezámos hekk törzs roston
sütve

Vadlazac steak roston sütve,
gombamártással

Angol parajjal göngyölt
cápaharcsa tekercs, Veltellini
mártással

Tintahal karikák „Orly” módra,
sörtésztában sütve

Menü

Húsleves eperlevél tésztával
Zöldborsó főzelék tükörtojással

Tejszínes gomba
Rántott sajt rizi- bizivel

Zellerkrém leves
Mediterrán tepsis burgonya

Francia hagymaleves
Gombapaprikás galuskával

Csirkemell roston sütve „Öreg
Vadász” módra
Joghurtos-oregánós csirkemell filé
rántva
Paradicsommal és mozzarella
sajttal töltött pulykamell rántva
Nyitrai sertésborda
Gouda sajt rántva
Tarkasügér filé roston ”mandulás
brokkolival
l
Zöldborsó
Sonkás rakott csavartcső tészta

Menü II.

Tejszínes karfiol
Piedone csirkehúsos rigattone

Sütőtök krémleves, pirított
tökmaggal
Lenmagos csirkemell rántva,
petrezselymes burgonyával

Fejtett bableves, csipetkével
Márványsajtos csirkeragu párolt
jázmin rizzsel

Minestrone olasz zöldség leves
Hekk filé rántva jázmin rizzsel

Fokhagyma krémleves
Piritott sertésmáj pet .burgonyával

Levesek

Főzelékek,
Feltétek

Csirkemell steak roston
tejszínes kukoricával
Kárpáti borzaska
Szezámos pulykamell rántva
„Atheni” töltött sertésborda
rántva
Eidami sajt rántva

Étlapunk megtekinthető az interneten is: www.center-food.com

Paradicsomos káposzta
Zöldborsó
Sült debreceni kolbász

Pirított zöldséges csirkehúsos
bulgur
Vörösboros sertéspecsenye
Borsos marha tokány
Ropogós karotta olajos magvakkal

