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Napi ajánlat Menük
Levesek: Adag. A menü 2 fogásból áll! Leves-főétel,v.Főzelék-desszert

Csirkegulyás leves 1499.- Ételfutár :10.30-tól-19.00-ig van!

Hideg gyümölcsleves 1499.- 93/311 968 30/886  4699
Húsleves házi májgombóccal 950.- Menü az Étteremben:2100.-Ft.- (14.oo-ig,vagy készlet erejéig)
Húsleves finommetélttel 899.- Levesek:

Olasz erőleves sajttal 950.- Csirkegulyás leves

Bableves csipetkével 950.- Húsleves finommetélttel

Bableves füstölt hússal 1699.- Bableves csipetkével

Babgulyás 1699.- Olasz erőleves sajttal
Főzelékek,Mártások: Hideg gyümölcsleves csészében

Kelkáposzta főzelék sült virslivel,v.vagdalttal 1599.-

Sárgaborsó főzelék vagdalttal,v.sült virslivel 1599.- Főételek:

Ajánlataink,készételek: Eg.adag Kisad. Kelkáposzta főzelék sült virslivel,v.vagdalttal (Csokis palacsinta)

Zúzapörkölt tarhonyával,v.galuskával 2400.- 1700.- Sárgaborsó főzelék vagdalttal,v.sült virslivel (Csokis palacsinta)

Tejfölös sertéspaprikás tarhonyával,v.galuskával 2400.- 1700.- Tejfölös sertéspaprikás tarhonyával,v.galuskával

Roston sertésborda hagymás paprikás rántottával grill sajt rizs 2500.- 1800.- Vagdalt burgonya pürével

Rakott káposzta 2300.- 1700.- Elzászi sertésborda szalonnás párolt káposzta vegy.köret

Ropogós bundás csirkemell pesztós burgonya pürével 2400.- 1700.- Fetával,sonkával,asz.par.töltött csirkebatyu rántva rizibizi

Vagdalt burgonya pürével 2400.- 1700.- Római rántott csirkemell sajtosan vegy.körettel

Gombás zöldborsós bulgúr saláta csirkecsíkokkal fokh.tejföllel 1999.- Zúzapörkölt tarhonyával,v.galuskával

Roston sertésborda Vadas mártással spagettivel 2400.- 1700.- Rakott káposzta

Római rántott csirkemell sajtosan vegy.körettel 2400.- 1700.- Roston sertésborda hagymás paprikás rántottával grill sajt rizs

Fetával,sonkával,asz.par.töltött csirkebatyu rántva rizibizi 2400.- 1700.- Roston sertésborda Vadas mártással spagettivel

Csirkecsíkok joghurtos zöldsalátával 1999.- Gombás zöldborsós bulgúr saláta csirkecsíkokkal fokh.tejföllel

Vaslapon sült csirkemell sajvárral hagymával sült burgonyával 2500.- 1750.- Csirkecsíkok joghurtos zöldsalátával 

Sertéspörkölt tarhonyával,v.galuskával 2400.- 1700.- Chillis kukoricás sertésborda vegyes köret

Rántott csirkemell burgonya pürével 2200.- 1550.- Ropogós bundás csirkemell pesztós burgonya pürével

Rántott párizsi (parizer) vegy.köret (tartár mártás) 2400.- 1700.- Cigánypecsenye szalonnával sült burgonyával

Bácskai rizses hús 2400.- Sertéspörkölt galuskával,v.tarhonyával

Burgonyapelyhes rántott csirkemell rizs  (Tartár mártással) 2400.- 1700.- Rántott csirkemell burgonya pürével

Magos rántott csirkemell rizzsel (Fokhagymás tejföllel) 2400.- 1700.- Vaslapon sült csirkemell ajvárral,hagymával sült burg.

Rántott csirkemell sült burgonyával (Céklás mártogatóval) 2400.- 1700.- Szűzérmék rántva rizs

Rántott csirkemell fokhagymás tejfölösen reszelt sajttal petr.burg.2300.- 1600.- Burgonyapelyhes csirkemell rizs (tartár mártás)
Saláták,savanyúságok: Fokhagymás zöldborsós sertéssült rizs,v.petr.burgonya

Káposztás vitamin saláta 750.- Mozzarellás paradicsomos csirkemell grillezve rizs

Csemege uborka Cékla saláta 650.- Hawaii sült csirkemell rizs

Fejes saláta Paradicsom saláta hagymakarikával 699.- Csirkemell cigányosan burgonya pürével

Uborka saláta,Tejfölös uborka saláta 699.- 750 Rántott sajt rizs (tartár mártás)

Majonézes kukorica saláta 799.- Rántott sertésborda petr.burgonyával

Tartármártás Ketchup 450.- 350.- Holstein csirkemell rizibizi

Joghurtos zöldsaláta 950.- Rántott v.roston csirkemell rizibizi

Áfonya lekvár,Áfonyás mártogató 600.- 500.- Magos rántott csirkemell rizs (fokhagymás tejföl)

Majonézes burgonya Sali 950.- Fűszeres bundás csirkemell rizs (tartár mártás)

Ecetes almapaprika 699.- Rántott csirkemell sült burgonyával (céklás mártogató)
Köretek: Kukoricapelyhes csirkemell rizs (tartár mártás)

Az ételek árai tartalmazzák az ajánlott köretek árait! Rántott párizsi (parizer) vegy.köret (tartár mártás)

Köret csere felárral járhat! Rántott csirkemell fokhagymás tejfölösen reszelt sajttal petr.burg.

Csak köret rendelése esetén annak ára: Rántott cukkíni rizs (tartár mártás)

Rizs-Tarhonya-Rizibizi-Kukoricás rizs-Petrezselymes burgonya 500.- Rántott gomba rizs (tartár mártás)

Sült burgonya-Vegyes köret (sültburg.-rizs)-Galuska 600.-

Korong burgonya-Burgonya krokett-Röszti burgonya-Burgonyapüré 650.- Menü csomagolva kiszállítva:2150.-Ft.
Desszertek: Futár csak készpénzt tud elfogadni,kártyával az Étteremben lehet fizetni!

Csokis palacsinta 799.- Menüt rendelni 08.30-tól….14.00-ig lehet!

Rákóczi túrós "De"  palacsinta 799.- 10.30-tól -14.30-ig szállítjuk ki! A rendelések sorrendjében!

Túró Rudi "De" palacsinta 799.- Köretcsere árváltozással járhat,érdeklődni a pincérnél!

Mogyorókrémes (Nutellás) palacsinta 699.- Minimum kiszállítás 1 Menü vagy annak megfelelő összegü rendelés!

Túrós palacsinta tejföllel 799.- Kiskanizsa,Palin,Sánc,Miklósfa:4500.-Ft.minimum étel rendelés összege!

Ízes palacsinta Kakaós palacsinta 699.- A'La Carte ételek rendelésekor csomagolást,és szállítást számolunk fel!


