Derecskei Ételfutár - 2016. október

Kérje házhoz szállítással!
2016.
X. hó

Leves

Derecske, Lengyel u. 1.,

„A” menü

„B” menü

„C” menü

Rántott sajt, párolt rizs,
Pizza
csemege uborka

Diós metélt

4.
Almaleves
K

Brassói aprópecsenye, Sült csirke Kertészné
petrezselymes burgonya módra, párolt rizs

Bakonyi Tokány,
Galuska

Főtt hús, meggymártás,
Töltött káposzta
pirított dara
Kínai csirkemell,
Karfiolleves Milánói makaróni
párolt rizs
Májgombóc Cukkinis - húsos rakott
Lasagne
leves
burgonya
Húsleves

Csülök pörkölt, sós
burgonya, vegyes vágott
Alföldi szelet,
vajas burgonya
Magyaros sertésborda

Rántott csirkecomb,
burgonya püré, uborka

Csikós tokány,
szarvacska

11.
Erőleves
K

Vagdalt, zöldbab főzelék

Kijevi csirkemell,
párolt rizs

Óvári sertésszelet,
sült burgonya

12. Csokonai
Sze leves

Gyümölcsös tejberizs

Húsos táska

Fánk

Firenzei pulykamell,
párolt rizs

Rántott szelet,
sült burgonya,
csemege uborka

Tejfölös
14.
burgonyaP
leves

Eszterházy sertésszelet, Sonkás - sajtos rakott
spagetti
tészta

41. hét

10. Spárgakrém
Csirkemell pörkölt, gersli
H leves

13. Őszibarack- Rántott hal,
Cs krém leves burgonya püré

40. hét

3.
Scsí leves
H

5.
Sze
6.
Cs
7.
P

Tel.: 54/410-973

Változatos étrenddel
járulunk hozzá
a kiegyensúlyozott
táplálkozáshoz,
így sok gyümölcsöt,
zöldségfélét, főzeléket,
halat főzünk.

Stefánia vagdalt,
mexikói rizs

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!
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Kérje házhoz szállítással!
2016.
X. hó

Gombaleves
Frankfurti
leves
Paradicsom
leves

20.
Csontleves
Cs
21. Tejszínes
P körteleves

„A” menü

Derecske, Lengyel u. 1.,

„B” menü

Tel.: 54/410-973

„C” menü

Sajttal töltött pulykamell, Hawaii csirkemell,
párolt rizs
pirított burgonya

Csáki rostélyos,
Galuska

Szilvásgombóc

Diós - mákos kalács

Ízes bukta

Csopaki aprópecsenye,
petrezselymes burgonya

Halas spagetti

Sertéspörkölt, tarhonya,
csemege uborka

Párolt csirkemell,
finomfőzelék
Zöldséges rostélyos,
tészta

Paprikás csirke,
nokedli, cékla
Bácskai csirkemáj,
párolt rizs

Fokhagymás sült tarja,
vegyes köret
Baconba göngyölt
szűzérme, burgonya püré

Rántott csirkemell, sült
Borsos tokány, párolt rizs
burgonya, csemege uborka
Barackos kocka

Sajtos pogácsa

Lecsós csirkemell,
párolt rizs
Grill csirkecomb,
burgonya krokett
Padlizsános - húsos
spagetti

Gombával töltött hús,
burgonya püré
Párizsi szelet,
zöldségköret

31.
Lencseleves Sonkás köles rizottó
H

Pulyka aprópecsenye,
petrezselymes burgonya

Savoyard sertésszelet

43. hét

24. Köménymag
Rakott káposzta
H leves
Tárkonyos
25.
csirkeragu
Citrusos mákos metélt
K
leves
26. Grízgaluska Mexikói tokány,
kuszkusz
Sze leves
Hortobágyi húsos
27. Olasz
Cs zöldségleves palacsinta, párolt rizs
Provánszi halfilé,
28.
Sajtleves
burgonya püré
P

42. hét

17.
H
18.
K
19.
Sze

Leves

Derecskei Ételfutár - 2016. október
Rendelje ebédjét
otthonába,
munkahelyére:

• Vendégebéd helyben, illetve saját
elvitel esetén
(ételhordó kaució befizetése mellett)
Bruttó 700.- Ft
• Vendégebéd házhoz szállítva
(ételhordó kaució befizetése mellett
Derecske, Konyár)
Bruttó 750.- Ft
• Vendégebéd ételtároló dobozban
elvitelre
Bruttó 820.- Ft
• Vendégebéd ételtároló dobozban
házhoz szállítva
(Derecske, Konyár)
Bruttó 870.- Ft
(Kiszállítási díj: 50.- Ft, Dobozdíj: 60 Ft/db)

Mustáros hús, tészta

Számlázásra vonatkozó információ: A havi folyamatos megrendelések lehetősége miatt azon vevőinknek, akik hó
közben nem kérnek számlát, a számlát a hónap végén bocsájtja ki társaságunk.
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