(Király utca és Eötvös utca sarka)
Házhoz szállítás:

www.baberbisztro.hu
hétköznapokon 11:00 h-tól 17:00 h-ig

facebook.com/baberbisztro

Menü

Ár/Menü*

(a készlet
erejéig)

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

2018.04.16.

2018.04.17.

2018.04.18.

2018.04.19.

2018.04.20.

„A”

1 090 Ft

Zöldborsó leves,
csirkegombóccal.
Bolognai spagetti.

„B”

990 Ft

Sárgaborsó krémleves.
Grillfűszer bundás
csirkemell, rizs.

„C”

1 290 Ft

„D”

990 Ft

+36 1 720 3328
+36 30 9000 550

„B” leves
Fokhagyma bundás
karaj, steak burgonya,
cherry cola.
„A/B” leves
Zöldbab főzelék, vega
fasírt.

Gyömbéres
Gombás csirkeleves.
Kolbászos bableves.
csirkeleves, tészta.
Zöldborsós, lecsós
Csirkepörkölt, galuska.
Rakott húsos tészta.
sertéscsíkok, tarhonya.
Hamis gulyásleves.
Gombaleves.
Sajtkrémleves.
Kertészleves.
Szezámmagvas
Joghurtban pácolt
Zabpelyhes szelet,
Gombás csirkemell,
szelet, petrezselymes csirkemell csíkok, rizs,
vegyes köret.
rizs.
burgonya.
mártogatós.
„B” leves
„B” leves
„B” leves
„B” leves
Görög csirkemell,
Bécsi szelet, fűszeres
Cordon bleu,
Baconba göngyölt
rizs, 0,5 Kinley
hasábburgonya, áfonya
hasábburgonya.
csirkecomb filé, rizs.
gyömbér.
szörp.
„A/B” leves
„A/B” leves
„A/B” leves
„A/B” leves
Gombapaprikás,
Hamis rakott
Spenótos lasagne.
Mákos-diós tészta.
galuska.
burgonya.
Húsleves.
Rántott máj, rizs.

*ELVITEL ÉS HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS esetén 100 Ft/menü csomagolási díjat számítunk fel. SAJÁT KONTÉNER / ÉTHORDÓ esetén a menü ára változatlan.
*A változtatás jogát fenntartjuk.
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