
20/2018. hét  május 14 – 18. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Leves Lencseleves Tejfölös burgonyaleves Rántott leves Zöldbableves Eperkrémleves

A  menü Paprikás burgonya Rántott csirkemáj
Zöldséges rizs

Sajtos metélt Kelkáposzta főzelék
Vagdalt

Rakott sárgarépa

B  menü Sült csirkecomb
Rizibizi

Csikós tokány
Főtt tészta

Mustáros sült tarja
Tört burgonya

Borzas csirkemell
Párolt rizs

Sokmagvas rántott borda
Majonézes krumplisaláta

Menü árak levessel: A menü = 900,- Ft leves nélkül: A menü = 750,- Ft                 
B menü = 950, Ft B menü = 800,- Ft                                              

csak leves:    300,- Ft
J ó  é t v á g y a t  k í v á n u n k !   Az ételt kézhezvétel után 2 órán belül fogyassza el! Az allergénekről az étterem telefonszámán kaphat felvilágosítást!
Kérésre megrendelését Pákozd területén ingyenesen házhoz szállítjuk! Amennyiben az ételt habdobozban kéri, 50,- Ft csomagolási díjat számítunk fel dobozonként! 
Hétvégi (szombat, vasárnap) menü rendelése esetén, kérjük, érdeklődjön az étteremben!
Rendelését leadhatja személyesen az étteremben, vagy telefonon: 06 (22) 458 – 760.
Bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, hívja az étterem telefonszámát! Üdvözlettel: az Ingókő Étterem vezetői.
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