Reggeli ajánlataink:

1.500 Ft/fő

1. Tükör tojás
/ 4 db tojásból /
2. Ham & Eggs
/ 4 tojásból sonkával /
3. Tojás rántotta
/ 4 tojásból /
4. Tojás rántotta gazdagon
/ füstölt szalonna, kolbász, hagyma, paprika /
5. Bundás kenyér
/ 3 db kenyérből /
6. French toast
/ 2 db sonkával töltött bundás kenyér /
7. őtt virsli
/ 2 pár virsli, kenyér /
8. Sült debreceni
/ 2 pár, kenyér /
9. Continentál reggeli
/ sajt, sonka, házi kolbász, szalámi, vaj, jam, friss zöldségek /
Tea,
Kakaó
presszó kávé
Tejes kávé

ketchup
mustár
majonéz
méz

Elő és kímélő ételeink:
Rántott mozzarella áfonya lekvárral 12 dkg
Vezúviana saláta csirkemell csíkokkal 10 dkg
(paradicsom,paprika,hagyma, 3 db pirítóssal )
Rántott sajt, sült burgonyával, tartár mártással

1.150 Ft

Levesek:
Házi tyúkhús leves csiga tésztával
Tárkonyos sertésragu leves
Friss krémleves a napi kínálat alapján

650 Ft
650 Ft
450 Ft

Gyermekeknek ajánljuk ( gyerek menük ):
Menő manó menü
/csirkemell csíkok rántva, sült burgonyával /
Huncutkák eledele
/rántott trappista sajt, sült burgonyával /

1.100 Ft
950 Ft

1.090 Ft
1.090 Ft

Szárnyas ételeink:
Csirkemell filé roston
Kijevi csirkemell
Rántott csirkemell
Vaslapos csirkecomb filézve
Sokmagvas csirkemell rántva
Zöldfűszeres csirkemell párizsiasan
Szatymazi csirkemell
/roston csirkemell őszibarack befőttel sajttal összesütve /
Gyros tál sült burgonyával + idei vegyes saláta + 2 féle öntettel
Lusta Manci kedvence / filézett csirekecomb szezámmagos
bundában,fokhagymás-tejfölös öntettel, reszelt sajttal/
Aszalt szilvával töltött csirkemell, őszibarackkal,
reszelt sajttal

Sertéshúsból készült ételek:
Rántott sertésborda
Párizsi sertésborda
Sajttal – sonkával töltött sertésborda
Lusta Marci kedvence / sertés borda, fokhagymás öntettel
reszelt sajttal /
Mustáros karaj rostlapon sütve

1.090 Ft
1.390 Ft
1.290 Ft
1.190 Ft
1.390 Ft
1.490 Ft
1.390 Ft
1.290 Ft
1.190 Ft
1.390 Ft

1.290 Ft
1.290 Ft
1.390 Ft
1.390 Ft
1.390 Ft

2 személyes tálak:
Borostyán tál
/Prágai sertésborda, párizsi csirkemell, csárdagazda rolád,
pontyfilé rántva, rántott sajt, vegyes köret/

4.500 Ft

Szárnyas tál
4.500 Ft
/sokmagvas csirkemell, lyoni csirkecomb, párizsi csirkemell
zöldfűszeres bundában,sajt-sonkás csirkemell rántva, vegyes köret/

1 személyes tál:
/prágai sertés borda, párizsi sertésborda, roston csirkemell raguval,
vegyes köret/

Készételeink:
Marhapörkölt galuskával

1.990 Ft

1.600 Ft

Köretek:
sültburgonya
petrezselymes burgonya
rizi-bizi
vajas párolt zöldköret
burgonya krokett
galuska

Salátáink:
Vegyes vágott savanyúság
Tejfölös uborka saláta
Paradicsom saláta
Mozzarella saláta
Csemege uborka
Gyrossaláta
Orosz saláta
Tzatziki
Tartár mártás

400 Ft
400 Ft
300 Ft
400 Ft
400 Ft
250 Ft

400 Ft
450 Ft
450 Ft
450 Ft
400 Ft
1.050 Ft
750 Ft
250 Ft
250 Ft

Desszertek:
Sült túrós derelye fahéjas öntettel
palacsinták
- áfonyás
- vaníliás
- fahéjas
- kakaós
- mákos
- diós
Gesztenye püré
Őszibarack befőtt

520 Ft
150 Ft/db

550 Ft
400 Ft

Az ételek a köretek árát nem tartalmazzák!
Áraink az Áfá – t tartalmazzák és forintban értendőek!
Jó étvágyat kívánunk!
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