
CSIRKEHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEKCSIRKEHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEKCSIRKEHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEKCSIRKEHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK    
 NAGYNAGYNAGYNAGY    KICSIKICSIKICSIKICSI    

   Ananászos   Ananászos   Ananászos   Ananászos----currys csirkeragucurrys csirkeragucurrys csirkeragucurrys csirkeragu    
   (csirkemell csíkok ananásszal és paprikával  párolva curry-s szószban) 

900900900900    500500500500    

   AnanászosAnanászosAnanászosAnanászos----sajtos roston csirkemellsajtos roston csirkemellsajtos roston csirkemellsajtos roston csirkemell 
   (csirkemell filé roston grillezve, mozzarella sajttal és grillezett ananásszal) 

700700700700    400400400400    

   Csirkesaslik aszalt gyümölcsökkelCsirkesaslik aszalt gyümölcsökkelCsirkesaslik aszalt gyümölcsökkelCsirkesaslik aszalt gyümölcsökkel 
   (pácolt csirkecomb darabok nyársra húzva aszalt szilvával és aszalt sárgabarackkal. Rostlapon sütve) 

900900900900    500500500500    

     Csirkesaslik magyarosanCsirkesaslik magyarosanCsirkesaslik magyarosanCsirkesaslik magyarosan 
   (pácolt csirkecomb darabok szalonnába tekerve, majd nyársra húzva lilahagymával. Rostlapon sütve) 

900900900900    500500500500    

     Gordon BleuGordon BleuGordon BleuGordon Bleu 
     (pácolt csirkemell szeletekbe tekert sonka és mozzarella sajt panírozva és bı olajban kisütve) 

1000100010001000    550550550550    

    Májjal töltött csirkecomb filé rostonMájjal töltött csirkecomb filé rostonMájjal töltött csirkecomb filé rostonMájjal töltött csirkecomb filé roston 
    (főszeres csibemájjal töltött csirkecomb rostlapon grillezve) 

800800800800    450450450450    

    Rántott csirkecombRántott csirkecombRántott csirkecombRántott csirkecomb 700700700700    400400400400    

    Rántott csirkemell filéRántott csirkemell filéRántott csirkemell filéRántott csirkemell filé 800800800800    450450450450    

    SajtosSajtosSajtosSajtos----paradicsomos roston csirkemellparadicsomos roston csirkemellparadicsomos roston csirkemellparadicsomos roston csirkemell 
    (pácolt csirkemell filé rostlapon megsütve grillezett paradicsommal és mozzarella sajttal) 

700700700700    400400400400    

    Tavaszi csirkesaslikTavaszi csirkesaslikTavaszi csirkesaslikTavaszi csirkesaslik 
    (pácolt csirkecomb darabok nyársra főzve kaliforniai paprikával és rostlapon megsütve) 

800800800800    450450450450    

     Göngyölt csirkemell filéGöngyölt csirkemell filéGöngyölt csirkemell filéGöngyölt csirkemell filé 
     (pácolt csirkemell filébe tekert füstölt tarja, csemege uborka és mozzarella sajt, rostlapon megsütve)  

800800800800    450450450450    

SERTÉSSERTÉSSERTÉSSERTÉS---- ÉS MARHAHÚSB ÉS MARHAHÚSB ÉS MARHAHÚSB ÉS MARHAHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEINKÓL KÉSZÜLT ÉTELEINKÓL KÉSZÜLT ÉTELEINKÓL KÉSZÜLT ÉTELEINK    

   Roston sült tarja csípıs paradicsomszósszal és tükörtojássalRoston sült tarja csípıs paradicsomszósszal és tükörtojássalRoston sült tarja csípıs paradicsomszósszal és tükörtojássalRoston sült tarja csípıs paradicsomszósszal és tükörtojással    
   (sült taraj szeletek csípıs-fokhagymás paradicsomszósszal  és tükörtojással) 

1100110011001100    600600600600    

   Fokhagymás roston tarja baconnalFokhagymás roston tarja baconnalFokhagymás roston tarja baconnalFokhagymás roston tarja baconnal    
    (fokhagymával pácolt tarja szelet  roston megsütve pirított bacon szeletekkel) 

1100110011001100    600600600600    

    Rántott sertés karajRántott sertés karajRántott sertés karajRántott sertés karaj 900900900900    500500500500    

     Erdélyi marhahátszínErdélyi marhahátszínErdélyi marhahátszínErdélyi marhahátszín 
     (pácolt hátszínszelet roston megsütve és leöntve juhtúrós-kapros öntettel) 

2100210021002100        

    Hátszín pirított hagymával és gombávalHátszín pirított hagymával és gombávalHátszín pirított hagymával és gombávalHátszín pirított hagymával és gombával 
    (pácolt hátszínszelet rostlapon megsütve, majd pirított hagymával és vajas pirított gombával tálalva) 

2100210021002100        

HAL ÉS TENGERI  ÉTELHAL ÉS TENGERI  ÉTELHAL ÉS TENGERI  ÉTELHAL ÉS TENGERI  ÉTELEINKEINKEINKEINK    

    Királyrák rostonKirályrák rostonKirályrák rostonKirályrák roston 
    (főszeres lében blansírozott királyrákok páncéljukban, majd vajjal rostlapon megsütve) 

1300130013001300    700700700700    

    Panírozott rákollóPanírozott rákollóPanírozott rákollóPanírozott rákolló 800800800800    450450450450    

    Tengeri halnyársTengeri halnyársTengeri halnyársTengeri halnyárs    
                (Vörös lazac filébıl és tengeri fogas filébıl készült nyárs kaliforniai paprikával roston megsütve) 

1600160016001600    900900900900    

    Panírozott tintahalkarikaPanírozott tintahalkarikaPanírozott tintahalkarikaPanírozott tintahalkarika 700700700700    400400400400    

    Vörös sügér filé rostonVörös sügér filé rostonVörös sügér filé rostonVörös sügér filé roston 1500150015001500        

ÁRAINK FORINTBAN ÉRTENDİK ÉS A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK ! 

FİÉTELEKFİÉTELEKFİÉTELEKFİÉTELEK    


