2021.Január.

Napi ajánlat

20.Szerda.

Levesek:

Adag 1/2 Liter

Zöldséges májgombóc leves

950.-

Fokhagymapüré leves sajttal

950.-

Csontleves házi májgombóccal
Csontleves finommetélttel
Olasz erőleves sajttal
Bableves csipetkével
Babgulyás
Bableves füstölt hússal

799.-

Menük

A menü 2 fogásból áll!
Ételfutár :10.30-tól-19.00-ig van!
93/311 968

30/886 4699

799.-

Menü az étteremben :1250.-Ft
Ételallergiát,és intoleranciát okozó összetevők
felől érdeklődjön a pincérnél!

799.-

Egyes ételek korlátozott mennyiségben készülnek aznap!

750.-

950.-

Levesek:

950.-

Főzelékek,Mártások:

Zöldséges májgombóc leves

Zöldbabfőzelék sült virslivel,v.pörkölttel
Sárgaborsó főzelék sült virslivel,v.pörkölttel

Eg.adag Kisad.

Fokhagymapüré leves sajttal
Olasz erőleves sajttal
Bableves csipetkével

Sült csülök párolt káposztával petr.burgonyával
Elzászi sertésborda szalonnás párolt káposztával petr.burgonya

1899.- 1299.-

Csontleves finommetélttel

Vendéglős pecsenye (velős-gombás) vegy.köret
Rántott csirkemell burgonya pürével

1850.- 1250.1799.- 1199.-

Ajánlataink,készételek:

950.950.-

1799.- 1199.-

Főételek:

Rakott káposzta
1799.- 1199.- Zöldbabfőzelék sült virslivel,v.pörkölttel
Rántott csirkemell Francia salátával
1799.- 1199.(Túró Rudi "De"palacsinta)
Borsos tokány tarhonyával,v.galuskával
1799.- 1199.- Sárgaborsó főzelék sült virslivel,v.pörkölttel
Hortobágyi húsos palacsinta (2db.)
1199.(Túró Rudi "De"palacsinta)
Római rántott csirkemell sajttal vegyes körettel
1850.- 1250.- Rakott káposzta
Mézes-mustáros csirkefalatok rizzsel
1799.- 1199.- Sült csülök párolt káposztával petr.burgonyával
Fetás krémsajtos füstölt sonkás csirkebatyu rántva rizs
1850.- 1250.- Vendéglős pecsenye (velős-gombás) vegy.köret
Sült csirkemell Budapest módra rizs,v.petr.burgonya
1850.- 1250.- Római rántott csirkemell sajttal vegyes körettel
Vaslapon sült csirkemell ajváral,hagymával sült burg
1799.- 1199.- Borsos tokány tarhonyával,v.galuskával
Rántott csirkemell fokhagymás tejfölösen reszelt sajttal petr.burg.1850.- 1250.- Sült csirkemell Budapest módra rizs,v.petr.burgonya
Zöldborsós sertés sült rizzsel
1799.- 1199.- Hortobágyi húsos palacsinta (2db.)
Rántott párizsi (parizer) vegyes körettel tartárral
1699.- 1150.- Elzászi sertésborda szalonnás párolt káposztával petr.burgonya
Sertéspörkölt tarhonyával,v.galuskával
1799.- 1199.- Mézes-mustáros csirkefalatok rizzsel
Csirkecsíkok friss joghurtos zöldsalátával
1250.Rántott csirkemell burgonya pürével
Bácskai rizses hús
1799.Fetás krémsajtos füstölt sonkás csirkebatyu rántva rizs
Burgonyapelyhes rántott csirkemell rizs (Tartár mártással)
Magos rántott csirkemell rizzsel
(Áfonyás mártogatóval)

1850.- 1250.-

Káposztás vegyes vitamin saláta
Csemege uborka Cékla saláta
Fejes saláta
Paradicsom saláta hagymakarikával
Uborka saláta,Tejfölös uborka saláta
Majonézes kukorica saláta
Tartármártás
Ketchup

550.-

1850.- 1250.-

Saláták,savanyúságok:

450.550.- 550.550.- 580.550.350.- 300.-

Rántott csirkemell Francia salátával
Kukoricapelyhes csirkemell rizzsel (Tartár mártás)
Burgonyapelyhes rántott csirkemell rizs
(Tartár mártás)
Fűszeres bundás csirkemell rizzsel
(Tartár mártás)
Magos rántott jércemell rizzsel (Áfonyás mártogatóval)
Rántott csirkemell sült burgonyával (Céklás mártogató)
Rántott párizsi (parizer) vegyes körettel tartárral
Cigánypecsenye szalonnával sült burgonyával
Rántott sertésborda petr.burgonyával

Joghurtos zöldsaláta
750.Holstein csirkemell rizibizi
Áfonya lekvár,Áfonyás mártogató
500.- 450.- Rántott szűzérmék rizibizivel
Köretek:
Ételek tartalmazzák az ajánlott köret árát,csere felárral járhat! Rántott csirkemell fokhagymás tejfölösen reszelt sajttal petr.burg.
Rizs
Petr.burgonya
Rizi-bizi
Kukoricás rizs
Tarhonya,spagetti

300.300.400.400.300.-

Korong burgonya
Röszti,Krokett
Sült burgonya
Galuska
Grill zöldség

500.500.400.400.799.-

Desszertek:
Rizsfelfújt gyümölcsraguval
Rákóczi túrós "De" palacsinta
Túró Rudi "De"palacsinta
Mogyorókrémes (Nutellás) palacsinta
Túrós palacsinta tejföllel
Ízes palacsinta
Kakaós palacsinta

Vaslapon sült csirkemell ajvárral,hagymával sült burg.
Rántott cukkíni rizs
(Tartár mártás)
Csirkecsíkok friss joghurtos zöldsalátával
Rántott,vagy roston csirkemell rizibizivel
Zöldborsós sertés sült rizzsel
Rántott gomba rizs (tartár mártás)

599.-

Köret csere árváltozással járhat!!

599.-

Menü kiszállítva:1200.-Ft.+doboz+szállítás!

599.-

Menü rendelést aznap 9.00-tól - 14.00-ig veszük fel,

499.599.499.499.-

10.30-tól -14.30-ig szállítjuk ki!
A kiszállítás a rendelések sorrendjében történik!
Minimum kiszállítás 1 Menü vagy annak megfelelő összegü rendelés!
(Kiskanizsa,Palin,Sánc 3600.-ft a min.rendelési összeg!)

