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Hétfő – 2023.03.20. : Paradicsomleves 
A: Sertéspörkölt – főtt tészta + savanyúság 
B: Roston csirkemell sajttal grillezve – rizs + savanyság 
Vegetáriánus: Paradicsomleves /Rántott gomba – rizs + tartármártás 
Kímélő menü (2150 Ft/adag):  Vitamin leves / Roston csirkemell sajttal 
grillezve – rizs  + savanyúság 
 
Kedd – 2023.03.21. : Zellerkrémleves 
A: Sertés sült – főtt burgonya – párolt káposzta 
B: Rántott csirkemell file – sült burgonya  + savanyúság 
Vegetáriánus: Zellerkrémleves / Töltött cukkini – sült burgonya  

Kímélő menü (2150 Ft/adag): Zellerkrémleves / Gombával töltött 

csirkemell – rizs + zöld saláta 

 

Szerda – 2023.03.22.:  Palócleves 
A: Mákos tésztm 
B: Rántott sajt – rizs + tartármártás 

Vegetáriánus: Zöldbableves / Választható A vagy B menü 
Kímélő menü (2150 Ft/adag):  Palócleves /Mákos tészta(gluténmentes és 
laktózmentes termékekkel) 
  
Csütörtök – 2023.03.23. : Gulyásleves 
A: Hússal töltött palacsinta rántva – sült burgonya + tartármártás 
B: Borsófőzelék - fasírt 
Vegetáriánus: Hamis gulyásleves / Zöldségekkel töltött palacsinta rántva – 
sült burgonya + tartármártás 
Kímélő menü (2150 Ft/adag): Gulyásleves / Borsófőzelék - fasírt  
 
Péntek – 2023.03.24. : Francia hagymaleves sajtos pirítóssal 
A: Kárpáti borzaska – rizs + savanyúság 
B: Rántott csirkecomb file –rizs + savanyúság  
Vegetáriánus: Francia hagymaleves / Rántott harfiol – rizs + tartármártás  
Kímélő menü (2150 Ft/adag): Francia hagymaleves sajtos pirítóssal 
/Rántott csirkecomb filé(gluténmentes és laktózmentes termékekkel) 
 – rizs + savanyúság  
 
 
 
 



Siesta Étterem menüajánlata az 12.hétre 
2023.03.20 - 03.26.-ig   

      +36-20-933-9499       siestaetterem@gmail.com                                  
4200 Hajdúszoboszló,Szent Erzsébet u. 9. 

 
Szombat – 2023.03.25. : Zöldségleves (Helyben fogyasztással, vagy 
helyben átvétellel) 
A: Brassói aprópecsenye  
B: Roston csirkemell file Jóasszony módra – sült burgonya + savanyúság 
Vegetáriánus: Zöldségleves / Zöldséges Brassói 
Kímélő menü (2150 Ft/adag): Zöldségleves /Rántott csirkemell – Cézár 
saláta – sült burgonya  
 
Vasárnap – 2023.03.26. : Erőleves vele főtt zöldségekjkel (Helyben 
fogyasztással, vagy helyben átvétellel) 
A: Tejfölös paprikás csirkemell szelet - krokett 
B: Rántott szelet – rizi-bizi + savanyúság 
Vegetáriánus: Zöldséglé tésztával / Tejfölös paprikás gombapörkölt - 
burgonyapüré 
Kímélő menü (2150 Ft/adag): Erőleves vele főtt zöldségekkel / Rántott 
szelet – rizi-bizi + savanyúság  
 
 

A menü ára  1.950.-Ft/ menü       

      

ELŐJEGYZÉS szükséges!!! 
 

Kedves Vendégeink! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kímélő menük általában tej és lisztmentesen 

kerülnek elkészítésre. Amely kímélő menü tejet, illetve lisztet tartalmaz, abban az 

esetben laktóz mentes tej és glutén mentes liszt kerül felhasználásra!  

Ételeink azonban nem glutén mentes alapanyagok felhasználásával készülnek 

(csak a lisztkeverék glutén mentes). Az elkészítés során a keresztszennyeződés 

veszélye fennáll! 

Megértésüket köszönjük! 

Az ételek változtatási jogát fenntartjuk! 
 

Tisztelettel:  
Pálvölgyi Éva - Étteremvezető 

 


