
44.hét Hétfő nagy kicsi Kedd nagy kicsi Szerda nagy kicsi Csütörtök nagy kicsi Péntek nagy kicsi

Tárkonyos csirkeragu leves (GM) 

(LM)
595.- Lencseleves gazdagon (GM) 595.- Mexikói csirkeragu leves (GM) 595.- Zöldséges húsgombóc leves 595.- Palócleves (GM) 595.-

Brokkoli krémleves (GM) (LM) 495.- Currys burgonyaleves (GM) 545.- Zöldségleves cérnametélttel 495.-
Sütőtök krémleves pirított 

tökmaggal (GM)
545.- Köménymag leves 495.-

Vegetáriánus Szezámmagos cukkinikarikák rántva 795.- 555.-
Camembert sajt rántva áfonya 

lekvárral rántva
995.- 695.- Brokkolival rakott tojásos tészta 995.- 695.- Parajos lasagna 1095.- Sajttal töltött gombafejek rántva 895.- 555.-

Frissensültek

Óvári töltött sertésborda (1)                                    

Fűszeres jércemell csíkok pankó 

morzsában (2)

(1) 

1295.-

(2) 

1195.-

Kijevi töltött csirkemell (1)                             

Baconos párizsi bundában sült 

csirkemell (2) (GM)

(1) 

1295.-

(2) 

995.-

Sajtkrémmel és gombával töltött 

csirkemell (1)                     Afrikai 

harcsafilé Orly módra (2) (GM)

(1) 

1295.-
(2) 950.-

Mozzarellával és baconnel töltött 

csirkemell (1)                             

Rántott sertésborda (2)

(1) 

1295.-
(2) 995.-

Sonkával és sajttal töltött 

sertésborda (1)

(1) 

1295.-

Chef ajánlata

Paradicsomos húsgombóc főtt 

burgonyával (1) (GM) (LM)                                                 

Argentin grill fűszeres jércesteak 

kevert salátával és öntettel (2) (GM)

(1) 

1195.-

(2) 

1295.-

Indiai csirketokány (1) (GM) (LM)                                                        

Mustáros jércesteak kevert salátával 

és öntettel (2) (GM)

(1) 

1195.-

(2) 

1295.-

Sertés tarja savanyúkáposzta 

ágyon sütve (1) (GM)                                                                 

Grill fűszeres csirkesteak kevert 

salátával öntettel (2) (GM)

(1) 

1295.-

(2) 

1295.-

 Pacalpörkölt (1)                                                         

Fűszeres jércesteak kevert 

salátával és öntettel (2) (GM)

(1) 

1395.-

(2) 

1295.-

Bakonyi jércemell csíkok 

galuskával (1) (LM)                                

BBQ fűszeres jércesteak kevert 

salátával és öntettel (2) (GM)

(1) 

1595.-

(2) 

1295.-

Főzelék Sárgaborsófőzelék (GM) (LM) 545.- 380.- Kapros cukkinifőzelék (GM) (LM) 545.- 380.- Szemesbab főzelék (GM) (LM) 545.- 380.-
Tejfölös burgonyafőzelék (GM) 

(LM)
545.- 380.- Finomfőzelék (GM) (LM) 545.- 380.-

Virsli Virsli Virsli Virsli Virsli

Vagdalt Vagdalt Vagdalt Vagdalt Vagdalt

Tojás Tojás Tojás Tojás Tojás

Angol köret Angol köret Angol köret Angol köret Angol köret

Sült burgonya Sült burgonya Sült burgonya Sült burgonya Sült burgonya

Párolt rizs Párolt rizs Párolt rizs Párolt rizs Párolt rizs

Tárkonyos csirkeragu leves (GM) 

(LM)
Lencseleves gazdagon (GM) Mexikói csirkeragu leves (GM) Zöldséges húsgombóc leves Palócleves (GM)

Temesvári sertéstokány főtt tésztával
Zöldborsós jércemell csíkok párolt 

rizzsel

Szezámmagos csirkemell rántva 

burgonyapürével
Rakott káposzta

Tőkehal filé rántva zöldséges rizzsel 

tartárral

Brokkoli krémleves (GM) (LM) Currys burgonyaleves (GM) Zöldségleves cérnametélttel
Sütőtök krémleves pirított 

tökmaggal (GM)
Köménymag leves

Spagetti olajbogyós 

paradicsomraguval

Trappist sajt rántva párolt rizzsel és 

tartárral

Paradicsomos káposztafőzelék főtt 

tojással (GM) (LM)

Penne tejszínes zöldborsós cukkini 

raguval
Káposztás kocka

400.- 280.-

450.-

150.-

400.- 280.- 400.- 280.- 400.-

2020.10.26-10.30. Az étlap változtatás jogát fenntartjuk.

F
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Levesek

280.-

44.Hét FLORIS Étterem,Kávézó,Büfé

F
lo

ri
s

Üzemeltető:Nexit Gastro Kft.

Konyhafőnök: Riczu Zé Tamás

400.- 280.-

450.-

150.-

Feltét

300.-

Köretek

350.- 300.-

150.-

450.-

150.- 150.-

450.-450.-

350.- 150.-

Keressenek minket Facebook-on is: Floris étterem, kávézó, büfé.

Kedves Vendégeink!

2020. június 2-tól a vészhelyzeti intézkedések enyhítése miatt már lehetőség nyílik a helyben fogyasztásra. Azonban szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy asztaltársaságonként a 1,5 méteres távolságot meg 

kell tartani, ezért kérjük Önöket, fokozottan ügyeljenek ennek betartására. Az asztalok alapesetben úgy lesznek kihelyezve, hogy ez a távolság meglegyen. Kérjük, hogy az asztalok összetolását mellőzni és a 

leírtakat betartani szíveskedjenek, ezzel is csökkentve a fertőzés esélyét és segítve munkánkat.

Köszönjük együttműködésüket!

A menü második leves nélkül 915.-Ft. Amenniyben a menü második fogásához más köretet választ, mint ami eredetileg hozzá jár, úgy a választott köret árát pluszban ki kell fizetnie, melynek összegét az étlapon, illetve a menütáblán találja!                                                      

Főételeink a köret árát nem tartalmazzák! Kis adag esetén a teljes ár 70%-át számítjuk fel. Egytálételeinkből kis adag nem kérhető.

1150.- 1150.- 1150.- 1150.-

Vegetáriánus menü   1150.- 1150.-

Menü   1150.-

1150.- 1150.-

SZÉP kártyát, Erzsébet, Sodexo, Ticket Restaurant és Chéque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!

1150.-

Savanyúság: 299 .-Ft/10 dkg, Salátabár: 299.-Ft/10 dkg


