
Kedd nagy kicsi Szerda nagy kicsi Csütörtök nagy kicsi

Gulyásleves 995.- Csirkeraguleves 995.- Csontleves 995.- Húsgombócleves 995.-

Magyaros gombaleves 895.- Erdei gyümölcsleves 895.- Zöldbableves 895.- Sajtleves 895.-

Frissensültek Rántott sertéskaraj 1295.- Rántott camembert áfonya lekvárral 1495.- Rántott brokkoli 1195.- 835.- Rántott csirkemell 1295.-

Roston sültek Roston csirkecomb filé 1195.- Cigánypecsenye kakastaréjjal 1495.- Hawaii csirkemell 1495.- Sertéstarja szelet gyümölcsmártással 1395.-

Konyhafőnök 

ajánlata

Svéd húsgolyó barnamártással, 

hasábburgonyával és 

áfonyalekvárral

2295.- Marhapörkölt sós burgonyával 2495.- Sült hekktörzs majonézes burgonyával 2195.- Csirke burrito 1595.-

Főzelék Kelkáposztafőzelék 915.- 640.- Sóskafőzelék 915.- 640.- Répafőzelék 915.- 640.- Zöldbabfőzelék 915.- 640.-

Omlett Főtt tojás Falafel golyó Sajtos omlett

Sült virsli Sült debreceni Sült tarja Sült virsli

Párolt zöldség 750.- 525.- Grill zöldség 750.- 525.- Párolt zöldség 750.- 525.- Grill zöldség 750.- 525.-

Párolt rizs 650.- 455.- Kukoricás rizs 750.- 525.- Rizi-bizi 750.- 525.- Párolt rizs 650.- 455.-

Hasábburgonya 650.- 455.- Steak burgonya 750.- 525.- Hasábburgonya 750.- 525.- Rozmaringos steak burgonya 750.- 525.-

Gulyásleves Csirkeraguleves Csontleves Húsgombócleves

Rizses hús Négysajtos csirke orsótésztával
Rántott tengeri halfilé francia 

salátával
Bakonyi csirkecsíkok tésztával

Magyaros gombaleves Erdei gyümölcsleves Zöldbableves Sajtleves

Túrós tészta Borsófőzelék főtt tojással
Gnocchi gombamártással és reszelt 

sajttal
Francia rakott burgonya

Köretek 

2023.04.03 - 

2023.04.07-ig

Az étlap változtatás jogát fenntartjuk.
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Feltétek

Hétfő

450.-

495.-

14. Hét FLORIS Étterem,Kávézó,Büfé
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495.-

Konyhafőnök: Zsoldos Attila

495.-495.-

550.-

650.-

395.-

Péntek

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-

központú kalendárium központi főünnepe. Az 

Újszövetség szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése 

után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. 

Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a 

szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, 

feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A 

valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének 

ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a 

Hold állásának megfelelően) tartanak. A húsvétnak 

megfeleltethető az időben korábban kialakult zsidó 

vallási ünnep, a szabadság ünnepének (hág háhérut) is 

nevezik. A húsvét a pészahhal ritkán esik egybe, mivel a 

Hold járása szerinti naptár és a két változó ünnep 

számításától függ. A húsvét egybeesik a tavaszi nap-éj 

egyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, 

amelyek eleme a feltámadás, az újjászületés. Az ünnep 

napjainkban sokak számára a tavasz beköszöntének 

ünnepe, amely vallástalan tartalommal, a szabadban 

töltött szórakozást jelenti, a húsvéti nyúl és a húsvéti 

tojás szimbólumaival.

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

A húsos menü második fogása leves nélkül 1495.-Ft, a vegetáriánus menü második fogása leves nélkül 1395.-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. 

1950.- 1950.- 1950.-

Vegetáriánus menü   1950.-

Menü   

1950.- 1950.-

SZÉP kártyát, Erzsébet, Sodexo, Ticket Restaurant és Chéque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Savanyúság: 499 .-Ft/10 dkg, Salátabár: 499.-Ft/10 dkg

1950.-

1950.-


