Étlap
Levesek:







Húsleves vele főtt zöldséggel, csirkehússal és cérnametélttel
Csontleves tésztával
Babgulyás
Fokhagyma-krémleves sajtos krutonnal
Hideg gyümölcsleves
Napi menü leves

1.000.-Ft
800.-Ft
1.500.-Ft
1.000.-Ft
1.000.-Ft
800.-Ft

Előételek:





Csirkés cézár saláta
Rántott sajt, rizs vagy hasábburgonya, tartár
Rántott camambert, rizs vagy hasábburgonya, fahéjas szilvával
Rántott velőrózsa, rizs vagy hasábburgonya, tartár

2.500.-Ft
2.500.-Ft
2.500.-Ft
2.500.-Ft

Szárnyasból készült főételek:
 Kapros juhtúróval töltött csirkemell, steak burgonya
 Parmezános rántott csirkemell, rizs vagy hasábburgonya
 Sonkával és cheddar sajttal töltött csirkemell bundában, rizs vagy







3.000.-Ft
3.000.-Ft

hasábburgonya
3.000.-Ft
Mézes-mustáros jércemell, hasábburgonya, friss saláta
3.000.-Ft
Baconba tekert csirkemellcsíkok aszalt gyümölccsel, vegyes köret 3.500.-Ft
Mozzarellával aszalt paradicsommal töltött csirkemell roston, olaszos
kevertsaláta
3.500.-Ft
Grillezett csirkemell joghurtos kevert salátával
3.000.-Ft
Csirkés tortilla tekercs hasábburgonyával
3.000.-Ft
Konfitált kacsacomb, hagymás tört burgonya, párolt káposzta
3.500.-Ft

Sertésből készült főételek:








Sajttal-sonkával töltött sertésszelet, rizs vagy hasábburgonyal
Rántott sertésszelet, rizs vagy hasábburgonya
Konfitált tarja petrezselymes burgonyával
Sörben sült malaccsülök steak burgonyával
Borzas sertésszelet, vegyes köret
Mangalica oldalas, steak burgonya, BBQ szósz
Tortilla tekercs sertéshússal és hasábburgonyával

3.000.-Ft
3.000.-Ft
3.000.-Ft
3.500.-Ft
3.000.-Ft
3.500.-Ft
3.000.-Ft

Marhából készült főételek:
 Marhapörkölt juhtúrós sztrapacskával

4.000.-Ft

Halból készült főételek:
 Grillezett lazacfilé hasábburgonyával és mozzarellás friss salátával 4.000.-Ft
 Egészben sült pisztráng, staek burgonyával és kapros tartárral
3.500.-Ft

Kétszemélyes tálak:
 Régipostatál két személyre

6.000.-Ft /2 fő
(csülkös juhtúróval töltött pulykamell, flecken, Orly szelet, barackos szűz,
vegyes köret)

 Csülöktál két személyre

6.000.-Ft/2 fő

( füstölt-főtt csülök, steak burgonya, torma, mustár, főtt tojás)
 Haltál
6.500.-Ft/2 fő
( 1 db egész pisztráng, lazacfilé roston, rántott harcsafilé, rizs, vajban párolt
zöldség, hasábburgonya, kapros tartár)

Desszertek, Tészták:
Juhtúrós sztrapacska
Barackos túrós palacsinta édes tejföllel
Palacsinta (választható: kakaós, ízes, nutellás) 2db/adag
Fagyikehely
Csokiszuflé vaníliafagyival
Karamellás szuflé vaníliafagyival
 Csokis mogyorótorta (glutén és laktózmentes)







2.000.-Ft
1.600.-Ft
1.200.-Ft
1.200.-Ft
1.200.-Ft
1.200.-Ft
1.200.-Ft

Saláták:
 csemege uborka
 házi vegyes savanyúság







600.-Ft
600.-Ft
600.-Ft
600.-Ft
800.-Ft
1.000.-Ft
800.-Ft

ecetes almapaprika
kovászos uborka
uborkasaláta
görög saláta
joghurtos kevert saláta

Jó étvágyat kíván:
Novák József
Üzletvezető

Kóthay Zoltán
Konyhafőnök

