Vigyázzunk egymásra,
maradjanak otthon!
CSALÁDJUK, VAGY AZ ESETLEG MUNKÁJUK MIATT OTTHON HAGYOTT
GYERMEKEIK VAGY SZERETTEIK ÉTKEZÉSÉT BIZZA RÁNK!
• profi csapattal, képzett szakácsokkal, több konyhán, teljes kapacitással
dolgozunk, hogy könnyebbé tegyük az otthon töltött heteket.
• A jelenlegi, vírus okozta helyzetre való tekintettel cégünk átállt házhozszállításra. A
nyersanyagárak drasztikus emelkedése mellett, április hónapban még tartani tudjuk
a 850 Ft / étel kedvező árat, mely tartalmazza az eldobható ételes edények költségét is.
• Ételeink változatosak, épp úgy megtalálható közöttük a magyar klasszikus ízvilág, mint
a modern külföldi konyha ízei. Részt veszünk a Minta - Menza programban és törekszünk
őstermelők bevonásával a helyi vállalkozókat segítve a legfrissebb és legjobb alapanyagok
beszerzésével házias ízeket garantálni mindenki számára.
• Minden dolgozónk egészségét orvosunkkal naponta vizsgáljuk, gondos ellenőrzés mellett
történik az ételek készítése és kiszállítása. A konyhákat folyamatosan tisztán tartjuk, dolgozóink
védőfelszerelést viselnek.
• Az ételt egyszer használatos edényben szállítjuk ki és, hogy minimálisra csökkentsük az
érintkezést, futáraink becsöngetés után az ajtó előtt vagy kapun hagyják az ételt.

Honlapunkon megtalálja az aktuális étlapokat:
www.vacesvideke.hu
Elérhetőségek: rendeles@vacesvideke.hu
Nőtincsi konyha: 20-426-8229
Verőcei konyha: 304511821
Budapest Bezsilla Nándor u. 2. konyha: 20-221-68-04
Szokolyai konyha: 20-996-70-04

hétfó

1. hét
MÁJUS
4-8

850 Ft/menü

2. hét
MÁJUS
11-15

Francia Hagymaleves
/tej, glutén/

CASOULETTE
/mustár/

Bugaci Húsgombóc
Leves

Kelkáposzta Főzelék
Sertéspörkölt,
túró rudi
850 Ft/menü

3. hét
MÁJUS
18-22

850 Ft/menü

4. hét
MÁJUS
25-29

Dubarry krémleves
/tej, glutén/
Csirkecsíkok erdészné
módra P. barna rizs
Grízgaluska leves
/glutén/

kedd
Hideg eper leves
/tej/

szerda

Gombaleves Csipetkével Erőleves Cérnametélttel
/glutén/
/glutén/

Fasírt, hagymás tört bur- Bankár Borda kefíres
gonya, almás lilakáposzt metélős kukorica saláta

péntek
Palócgulyás Leves
/tej/

Rakott Francia
Burgonya

Baconos fokhagymás
tejszínes penne

Tejfeles Zöldbableves
/tej/

Fűszeres Paradicsomleves /glutén/

Fahéjas Szilvaleves
/tej/

Tárkonyos citromos
raguleves

Bolognai Makaróni
/glutén/

Pincepörkölt, Kovászos
Uborka

Mátrai Borzaska steak
Burgonyával

Krumplis tészta,
Csemege Uborka

Zöldséges májgaluska
leves

Köményes reszeltke
leves

Lencseleves sovány
tarjával

Újházi Tyúkhősleves
lúdgége tésztával

Paradicsomos káposzta Grillezett pulyka dijoni Epres gombós vaníliás
Frankfurtis paprikás
stefánia vagdalttal
mártás, sütőtökös burg.
burgonya, csem.uborka
porcukorral
Csontleves Cérnametélttel /glutén/

Magyaros burgonyaleves /glutén/

Zöldborsó főzelék sült Csirkecsíkok tatziki már- Csikós tokány kukoricás
virslivel
tásban hasábburgonya
párolt barnarizs
850 Ft/menü
Étlapért felelős: KOSZTYÁN ATTILA Diétás szakácsmester A változtatás jogát fenntartjuk!

Az étlapok megtalálhatók:
www.vacesvideke.hu

csütörtök

Tarhonyaleves zöldségesen /glutén/

Sertésbecsinált Leves
/glutén/

Rántott Szelet pirított
burgonyával

Káposztás Cvekkedli

Pillmann Szandra:
szandra@pillmannszandra.com

Dietetikus

