
Király Vendéglő   Heti menü 2023. május 22-27.   Menü ára: 1680.- 
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 

 
 
 

Hétfő: Csurgatott tojásleves 
„A”: Sajtkrémmel,- baconnal,- pritamin paprikával töltött csirkemell filé, hagymás törtburgonya 
„B”: Hentes tokány, tészta 
„C”: Borzas sertés szelet, rizi-bizi 

 
Kedd:  Olasz zöldségleves 

„A”: Eszterházi csirkemell, makaróni 
„B”: Sertéspörkölt, galuska, savanyú 
„C”: Zöldborsó főzelék, fasírt 

 
Szerda:  Frankfurti leves 

„A”: Tejszínes,- zöldséges csirkemell csíkok, párolt rizs 
„B”: Milánói sertésborda 
„C”: Brassói aprópecsenye, sült burgonya 

 
Csütörtök:  Fahéjas szilvaleves 

„A”: Sajttal,- sonkával töltött csirkemell filé, kukoricás rizs 
„B”: Juhtúrós,- kolbászos sztrapacska 
„C”: Rántott halfilé, törtburgonya 

 
Péntek: Sertés gulyásleves 

„A”: Rizsfelfújt málna öntettel 
„B”: Tüzes penne 
„C”: Betérő sertés karaj (csípős paprika, kolbász, lilahagyma, füstölt szalonna, sajt) sült 
burgonya (menüben: 1800.- csak második: 1300.-) 

 
Szombat: Karfiol leves 

„A”: Rántott csirkemell, majonézes zöldséges tésztasaláta 
„B”: Erdélyi borsos tokány, törtburgonya 
   
 

Állandóan kapható ételek:         Savanyú (káposzta, cs. uborka, vegyes vágott):  300.- 
Csontleves cérnametélttel, zöldségekkel   550.- Tartármártás, ketchup, tejföl   300.- 
Rántott sertés szelet, sült burgonya          1400.- Kenyér:        40.- 

Rántott csirkemell, sült burgonya           1400.-  Csomagolás: Leveses tál:    90.- 
Rántott sajt, sült burgonya             1400.- Menüs doboz:   80.- Reklám táska:   30.- 

Menü kiszállítás Békéscsaba belterületén 200Ft. Egy menüt csak levessel szállítunk ki! 
Menü ára: 1680.- Menü leves: 550.-     Menü második: 1300.- Menüs húsos leves: 800.- 

Savanyút csak az adott ételhordóban tudjuk biztosítani! Az ételváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Menü kiszállítás 11 – 14 óráig! 

Jó étvágyat kívánunk! 
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