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Hétfő:
Gyöngybableves
„A”: Vadas csirkemell, spagetti
„B”: Budapest sertés apró, tészta
„C”: Mustáros rántott szelet, majonézes burgonyasaláta
Kedd:
Zöldséges karalábé leves
„A”: Rántott csirkecomb, burgonyapüré, savanyú
„B”: Csikós tokány, tészta
„C”: Zöldbabfőzelék, alföldi szelet, desszert
Szerda: Tejszínes gyümölcsleves
„A”: Lecsós csirkemáj, törtburgonya, befőtt
„B”: Dubarry sertésborda, steak burgonya
„C”: Velővel,- sajttal töltött sertésborda, zöldséges rizs
Csütörtök: Kapros tökleves
„A”: Hortobágyi csirkeragu, tészta
„B”: Mátrai borzas borda, kukoricás rizs
„C”: Brassói aprópecsenye, sült burgonya, savanyú
Péntek: Jókai bableves
„A”: Tüzes penne
„B”: Stíriai metélt
„C”: Háromszéki töltött borda, sült burgonya --- 1300.Szombat: Savanyú burgonyaleves
„A”: Mézes,- mustáros csirkemell, párolt rizs
„B”: Csülök pörkölt, főtt burgonya, savanyú
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Állandóan kapható ételek:

Állandóan kapható ételek:

Békéscsaba, Szabó Dezső u. 24.
Menükiszolgálás: 11-15 óráig
Tel: 66/636-701, 66/445-985, 30/739-4705, 30/129-7775 www.kiraly-vendeglo.hu

Csontleves cérnametélttel, zöldségekkel
Rántott sertés szeletet, sült burgonya
Rántott csirkemell, sült burgonya
Rántott sajt, sült burgonya
Menü ára: 1120.-

Menü leves: 360.-

380.900.1000.900.-

Savanyú (káposzta, cs. uborka, vegyes vágott): 200.Tartármártás:
150.Kenyér:
25.Csomagolás: Leveses tál:
60.Menüs doboz: 60.- Reklám táska:
25.-

Menü második: 900.-

Menüs húsos leves: 550.-
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Menü kiszállítás csak 1000Ft feletti rendelés esetén!
Savanyút csak az adott ételhordóban tudjuk biztosítani! Az ételváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Jó étvágyat kívánunk!
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