
3/2018. hét   január 15 -19. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Leves Fahéjas szilvaleves Karalábé leves Májgaluska leves Lebbencs leves Húsleves tésztával

A  menü Tárkonyos-halas rakott tészta Sóskamártás
Főtt burgonya 

Főtt tojás

Köleses-barackos piskóta Natúr sertéskaraj
Rizibizi

Meggymártás 
Főtt hús

Pirított dara

B  menü Zöldséges sertésragu
Rizs

Paradicsomos káposzta
Sült oldalas

Fokhagymás sült csülök
Tört burgonya

Gombával, szalonnával töltött
sertésborda

Hasábburgonya

Rántott sajt
Kukoricás rizs
Tartármártás

Menü árak levessel: A menü = 850,- Ft leves nélkül: A menü = 700,- Ft
B menü = 900, Ft B menü = 750,- 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.

3/2018. hét   január 15 -19. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Leves Fahéjas szilvaleves Karalábé leves Májgaluska leves Lebbencs leves Húsleves tésztával

A  menü Tárkonyos-halas rakott tészta Sóskamártás
Főtt burgonya 

Főtt tojás

Köleses-barackos piskóta Natúr sertéskaraj
Rizibizi

Meggymártás 
Főtt hús

Pirított dara

B  menü Zöldséges sertésragu
Rizs

Paradicsomos káposzta
Sült oldalas

Fokhagymás sült csülök
Tört burgonya

Gombával, szalonnával töltött
sertésborda

Hasábburgonya

Rántott sajt
Kukoricás rizs
Tartármártás

Menü árak levessel: A menü = 850,- Ft leves nélkül: A menü = 700,- Ft
B menü = 900, Ft B menü = 750,- 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.


