Eatrend ebédrendelés
Isaszeg, Csobánka
2021.05.10-05.14.
HÉTFŐ (05.10.)

Vegyes zöldségkrémleves levesgyönggyel
Bolognai spagetti reszelt sajttal

KEDD (05.11.)

Grízgaluskaleves
Finomfőzelék vagdalttal
SZERDA (05.12.)

Hamis gulyásleves
Sajtos-tejfölös tészta

CSÜTÖRTÖK (05.13.)

Gyümölcsleves
Sült csirkecomb petrezselymes burgonyával
Gyümölcs
PÉNTEK (05.14.)

Tárkonyos zöldségleves
Zöldfűszeres pulykaragu párolt rizzsel
Az étlap esetleges változásáért szíves elnézésüket kérjük.

Név: ..........................................................................
..................................................................................
Szállítási cím: ..........................................................
..................................................................................
Telefonszám: ..........................................................

990 Ft/
menü

Információk
Csak a teljes menü rendelhető, külön a
leves vagy a főétel nem.
Rendelésleadás:
21.konyha@eatrend.hu
70/625-1732
futárunknak átadott rendelőlapon
Rendelésleadás a szállítást megelőző hét
péntek 10:00-ig, vagy adott napi rendelés
módosítása a szállítást megelőző
munkanap 10:00-ig.
Az ebédet csak házhozszállítással lehet
kérni, csak Isaszeg és Csobánka területén
belül.
Kiszállítás 14:00-ig.
Fizetés
csak készpénzzel lehetséges
heti megrendelés esetén az első
szállítási napon a teljes heti összeg
napi megrendelés esetén az adott napi
kiszállítással egyidőben.
A kiszállított ételeket fogyasztás előtt újra
kell melegíteni.
Az azonnal el nem fogyasztott ételeket
hűtve tárolja.
Az allergén információkkal kapcsolatban
kérjük, keresse a fenti telefonszámon
élelmezésvezetőnket.
Az ár tartalmazza a kiszállítást és a
csomagolást.

___

2021.05.10-05.14. közötti megrendeléseim:

Eatrend ebédrendelés
Isaszeg, Csobánka
2021.05.17-05.21.
HÉTFŐ (05.17.)

Kolbászos burgonyaleves
Túrós tészta porcukorszórattal

KEDD (05.18.)

Paradicsomleves
Rakott karfiol bulgurral
SZERDA (05.19.)

Tejfölös karalábéleves
Gyöngybabfőzelék pulykapörkölttel

CSÜTÖRTÖK (05.20.)

Almás szilvaleves
Budapest ragu párolt rizzsel
Gyümölcs
PÉNTEK (05.21.)

Csontleves
Rántott halfilé burgonyapürével és
káposztasalátával
Az étlap esetleges változásáért szíves elnézésüket kérjük.

Név: ..........................................................................
..................................................................................
Szállítási cím: ..........................................................
..................................................................................
Telefonszám: ..........................................................

990 Ft/
menü

Információk
Csak a teljes menü rendelhető, külön a
leves vagy a főétel nem.
Rendelésleadás:
21.konyha@eatrend.hu
70/625-1732
futárunknak átadott rendelőlapon
Rendelésleadás a szállítást megelőző hét
péntek 10:00-ig, vagy adott napi rendelés
módosítása a szállítást megelőző
munkanap 10:00-ig.
Az ebédet csak házhozszállítással lehet
kérni, csak Isaszeg és Csobánka területén
belül.
Kiszállítás 14:00-ig.
Fizetés
csak készpénzzel lehetséges
heti megrendelés esetén az első
szállítási napon a teljes heti összeg
napi megrendelés esetén az adott napi
kiszállítással egyidőben.
A kiszállított ételeket fogyasztás előtt újra
kell melegíteni.
Az azonnal el nem fogyasztott ételeket
hűtve tárolja.
Az allergén információkkal kapcsolatban
kérjük, keresse a fenti telefonszámon
élelmezésvezetőnket.
Az ár tartalmazza a kiszállítást és a
csomagolást.

___

2021.05.17-05.21. közötti megrendeléseim:

