JÓBARÁT KISVENDÉGLŐ
3574 Bőcs, Állomás út 1.

Fóliázott, műanyag eldobható edényzet 480 Ft/nap
Befizetésre legyenek szívesek magukkal hozni a névre szólóan kitöltött (bekarikázott) menüsort!
Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Menü

Fokhagymakrémleves
(265
kcal) (1,2)
Zöldségleves
(203 kcal) (1,3,4)
Frankfurtileves
(348 kcal) (1,2)
Húsleves
(43 kcal) (4)
Zöldséges rizsleves
(331 kcal)
Zöldborsóleves
(165,92 kcal)
Tejfölös bableves
(353 kcal)
Tanyasi leves
(111 kcal) (1)
Zöldséges karfiolleves
(119 kcal) (1,3)
Babgulyás
(491 kcal) (1,2,3,9)
Csontleves
(96 kcal) (1,3,4)
Fahéjas almaleves
(218 kcal) (1,2)
Frankfurtileves
(262,18 kcal )
Tárkonyos zöldségleves
(173,30 kcal)
Tejfölös karalábéleves
(178 kcal) (1,2,3)
Zöldborsóleves
(203 kcal) (1,4)
Kassai burgonyaleves
(328 kcal) (1,2)
Húsgaluskaleves
(183 kcal) (1,3,4)
Lencseleves
(283 kcal) (1,2)
Fahéjas almaleves
(149,39 kcal)
Tejfölös burgonyaleves
(168,45 kcal)
Zöldséges fehérbableves
(259 kcal) (1,3)
Daragaluskaleves
(264 kcal) (1,3,4)
Hortobágyi gulyásleves
(315 kcal) (4, kén-dioxid)
Svájci sajtleves
(142 kcal ) (2,3)
Köménymagleves
(217 kcal) (1)
Reszelt tésztaleves
( 195,34 kcal)
Paradicsomleves
(150,07 kcal)
Magyaros gombaleves
( 160 kcal) ( 1,3,4)
Francia hagymaleves
( 136 kcal ) ( 1,2 )
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Tarhonyáshús
(599 kcal ) (1)
Székelykáposzta
(264 kcal ) (1,2)
Paprikás burgonya, sült virsli
(532 kcal)
Párolt hagymás sertéskaraj, petrezselymes rizs
(542 kcal )(1)
Milánói makaróni
(752 kcal) (1,2,3)
Sárgabarack ízes gombóc
(659 kcal) (1,2,3,9)
Mexikói pulykaragu, párolt rizs
(626 kcal)
Párizsi sertésszelet, petrezselymes burgonya
(365 kcal) (1,2,3)
Sólet füstölt kolbász
(567 kcal) (1)
Lyoni csirkeapró(tejföl, majoránna), tészta
(552 kcal) (1,2,3,10)
Sült tarja, hagymás burgonya
(635,07 kcal) ( 1,3)
Tarhonyáshús
( 524,85 kcal ) (1,3,13)
Finomfőzelék, vagdalt
(432 kcal ) (1,2,3,9)
Hortobágyi aprópecsenye(tejföl,kolbász,ubi), tészta (755 kcal) (1,2,3)
Sertéspörkölt, tarhonya
(532 kcal) (1)
Pulykaapró kisasszony módra (tejszín,kukorica),párolt rizs (689 kcal)(2)
Mákos tészta
(662 kcal) (1,3)
Római makaróni ( sonka,gomba,bacon,zöldborsó) (712 kcal) (1,2,3)
Rozmaringos sertéssült, vajas törtburgonya
(514 kcal)
Rántott csirkemell, petrezselymes rizs
(839 kcal) (1,2,3,9)
Csirkemellcsíkok,sajtmártás,párolt rizs
(691 kcal) (1,2)
Stefánia vagdalt, petrezselymes burgonya
(415 kcal) (1,3)
Sült csirkecomb, rizi bizi
( 438,64 kcal) ( 1,13)
Csülökpörkölt, házi tarhonya
( 1045 kcal) ( 1,3)
Sárgaborsófőzelék, sült kolbász
(526 kcal) (1)
Kapros-gombás sertésszelet, tarhonya
(570 kcal) (1)
Párolt sertésszelet, gyümölcsmártás,főtt burgonya (378 kcal) (1,2)
Gyros csirkeapró, zöldséges rizs
(454 kcal) (1 )
Gyümölcsrizs
(398 kcal) (2)
Palermói spagetti (pikáns kolbász, par.püré)
(802 kcal) (1,2,3)
Paradicsomos káposztafőzelék, vagdalt
(561 kcal) (1,2,3,4,11)
Rántott sertésszelet, petrezselymes burgonya
(492 kcal) (1,2,3,9)
Rizses csirke
(390 kcal)
Bakonyi sertésszelet, tészta
(636 kcal) (1,2,3)
Húsos makaróni
(578,01 kcal)
Rántott csirkemell,párolt rizs
(825,12 kcal) (1,3,13)
Borsópaprikás, vagdalt
(501 kcal) (1,2,3,9)
Ménteleki sertéstokány, párolt rizs
(598 kcal) (1)
Ananászos-tejszínes csirkeragu, kukoricás rizs
(494 kcal) (1,2,9)
Miskolci sertéstokány, párolt rizs
(356 kcal) (1,11)
Nudli ízzel
(780 kcal ) (1,2,3,9)
Tiroli spagetti
(706 kcal) (1,2,3,10)
Csíky aprópecsenye (zöldséges), főtt burgonya
(354 kcal)
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Rántott halszelet, petrezselymes rizs, tartármártás
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Zöldbabfőzelék, sertéspörkölt
(418 kcal ) (1,2)
Tejszínes-gombás pulykaragu, tészta
(619 kcal ) (1,2,3)
Sült oldalas, hagymás burgonya
(1020,57 kcal) (1,3)
Brokkolis-tejszínes csirkemell, tészta
( 743 kcal) ( 1,3,11,13)
Sertésrizottó
(440 kcal )
Lecsós csirkeapró, tarhonya
( 517 kcal ) (1)
Majorannás burgonyafőzelék, sült kolbász
(412 kcal ) (1)
Pulykapörkölt, tészta
(407 kcal ) (1,3)
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(864 kcal ) (1,2,3,6,9)

Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet Arany Kanál Szociális Étkeztető Szolgálat
Irodánk: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/A. 70/701-2795, 70/415-1602

Hétköznap: 10 560 .-

Hétvégével:14 360.-

Magyaros étterem: Allergének Glutén 1, Tojás 3, Zeller 11, Tej 13.
Jó barát étterem Allergének: Glutén 1, Tej 2, Tojás 3, Zeller 4, Halak 6, Szója 8, Dió féle 9, Mustár 10, Só 11, Kén-dioxid

Befizetési határidő : 2018. június 25.
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 9-14 óra között, péntek: 9-12 óra között
Kérjük a befizetési idő betartását !

