
                          

                 

 

        

 

 

    

 

ELŐÉTELEK                                                                            Laktató               Kímélő     
Haltepertő harcsából készítve savanyított hagymákkal                 ..............

LEVESEK                                                                                 Laktató               Kímélő

Sertés húsleves lúdgége tésztával friss zöldségekkel és májgaluskával   ..............          ..............
Jókai bableves pirított debreceni kolbásszal és házi csipedettel     ..............
Nyírségi gombócleves                                                                  ..............          ..............

VEGETÁRIÁNUS                                                                     Laktató               Kímélő

Rántott sajt szalmaburgonyával                                                   ..............          ..............
Rántott gombakalapok párolt rizzsel                                           ..............          ..............
Karfiol rózsák rántva burgonya pürével                                      ..............          ..............
Grillezett zöldségek reszelt füstölt sajttal                                     ..............          ..............

SÜLTESTÁLAK

Kétszemélyes Sóstótál                                                                                     ..............
(Sonkával és sajttal töltött sertésszelet, grillen pirított erdélyi sertésszelet, 
roston sütött csirkecombok zöldfűszeres olívás öntettel, mandulás jércemell szeletek, 
rántott karfiol, gombafejek rántva, rántott sajt, fűszeres burgonya gerezdek, párolt rizs, 
savanyított káposzta hasaalja szalonnán pirítva)

Kétszemélyes grilltál                                                                                       ..............
(Füstölt sajttal „töltött” pleszkavica, rozmaringos csirkemell falatok bacon 
köntösben, grillezett kolbász, filézett csirkecombok fűszeres kéregben, sajttal 
és szalonnával töltött pirított gombafejek, fűszeres héjas burgonya, ajvár)

Egy személyes grilltál                                                                                     ..............
(Rozmaringos csirkemell falatok bacon köntösben, grillezett kolbász, 
füstölt sajttal „töltött” pleszkavica, sajttal és szalonnával töltött pirított 
gombafejek, fűszeres héjas burgonya, ajvár)

HALÉTELEK                                                                           Laktató               Kímélő

Filézett harcsa halászlé                                                               ..............
Ponty halászlé                                                                            ..............
Halászlé tészta (gyufatészta)                                                         ..............
Harcsa szeletek pankó morzsában grillezett zöldbabbal              ..............          ..............
és szalmaburgonyával                                                                 
Harcsapaprikás túrós csuszával és ropogós szalonna taréjjal            ..............          ..............



                          

                 

 

        

 

 

    

 

ELŐÉTELEK                                                                            Laktató               Kímélő     
Haltepertő harcsából készítve savanyítotthagymákkal                  3.200 Ft

LEVESEK                                                                                 Laktató               Kímélő

Sertés húsleves lúdgége tésztával friss zöldségekkel és májgaluskával   1.600 Ft           1.150 Ft
Jókai bableves pirított debreceni kolbásszal és házi csipedettel     2.000 Ft
Nyírségi gombócleves                                                                  2.000 Ft           1.400 Ft

VEGETÁRIÁNUS                                                                     Laktató               Kímélő

Rántott sajt szalmaburgonyával                                                   2.950 Ft            2.100 Ft

SÜLTESTÁLAK
Kétszemélyes Sóstótál                                                                                      9.000 Ft
(Bacon szalonnával és mozzarellával töltött sertésszelet, grillezett erdélyi 
sertésszelet szalonna taréjjal, roston sütött csirkecombok zöldfűszeres olívás öntettel, 
mandulás jércemell szeletek, rántott karfiol, gombafejek rántva, rántott sajt, fűszeres 
burgonya gerezdek, párolt jázmin rizs, savanyított káposzta hasaalja szalonnán pirítva)

Kétszemélyes grilltál                                                                                       10.000 Ft
(Füstölt sajttal „töltött” pleszkavica, rozmaringos csirkemell falatok bacon 
köntösben, grillezett kolbász, fűszeres kéregben sült csirkemell szeletek, sajttal 
és szalonnával töltött pirított gombafejek, fűszeres héjas burgonya, ajvár)

Egy személyes grilltál                                                                                       5.500 Ft
(Rozmaringos csirkemell falatok bacon köntösben, grillezett kolbász, 
füstölt sajttal „töltött” pleszkavica, sajttal és szalonnával töltött pirított 
gombafejek, fűszeres héjas burgonya, ajvár)

HALÉTELEK                                                                           Laktató               Kímélő

Filézett harcsa halászlé                                                               3.900 Ft
Ponty halászlé                                                                            3.400 Ft
Halászlé tészta (gyufatészta)                                                            600 Ft
Harcsa szeletek pankó morzsában grillezett zöldbabbal 
és szalmaburgonyával                                                                 4.500 Ft         3.150 Ft
Harcsapaprikás túrós csuszával ropogós szalonna taréjjal           5.000 Ft         3.500 Ft

HALÉTELEK                                                                           Laktató               Kímélő

Filézett harcsa halászlé                                                               ..............
Ponty halászlé                                                                            ..............
Halászlé tészta (gyufatészta)                                                         ..............
Harcsa szeletek pankó morzsában, grillezett zöldbabbal             ..............          ..............
és szalmaburgonyával                                                                 
Harcsapaprikás túrós csuszával és ropogós szalonna taréjjal            ..............          ..............

ÉTELEK SZÁRNYASHÚSBÓL                                             Laktató               Kímélő 
Lassan sütött kacsa combok                                                        .............          ..............
párolt káposztával burgonyapürével                                        
Filézett rántott csirkecomb szalmaburgonyával                        .............          ..............

Mandulás jércemell szeletek burgonyapürével                            .............          ..............
és fahéjas szilva öntettel                                                            

ÉTELEK SERTÉSHÚSBÓL                                                   Laktató               Kímélő
  Rántott sertésszelet szalmaburgonyával                                       .............           ............. 
Szűzérmék roston pirított hagymás                                       .............
hízott kacsa májjal, burgonyapürével 
Cigánypecsenye lecsós burgonyával, ropogós szalonna taréjjal         .............           .............. 
és tükörtojással
Sonkával és sajttal töltött sertésszelet                                          ..............           .............
fűszeres steak burgonyával
Betyárfalatok grillezett kolbásszal tükörtojással,                          .............. 
és házi steak burgonyával 

BÉLSZÍNJEINK                                                                                     
Bélszín java pirított kacsamájjal, grillezett zöldségekkel,                                     ..............
gomba mártással, szalmaburgonyával
Bélszínjava  grillezett zöldbabbal,                                                                       ..............
rozmaringos steak burgonyával                                     
                                     
 
 

PÖRKÖLTEK
Marhapörkölt galuskával                                                                                  .............
Csülkös pacal pörkölt                                                                                      .............
Csárdapörkölt kapros tejfölös galuskával                                                         .............

SALÁTÁK

Káposzta saláta                                                                                                .............
Svéd uborkasaláta                                                                                            .............
Téli savanyúság (csemege uborka, almapaprika, jalapeno paprika)                             .............
Savanyított vegyes saláta                                                                                  .............
Csemege uborka                                                                                              .............
Almapaprika                                                                                                     .............
Cékla                                                                                                                .............
Krémfehér sajttal töltött pepperóni paprika                                                      .............
Jalapeno paprika                                                                                               .............

DESSZERTEK

Somlói galuska                                                                                                  .............
Mákos-meggyes palacsinta                                                                               .............
Fahéjas almával töltött palacsinta sós karamellás öntettel                                 .............
Diabetikus lekvárral készített palacsinta                                                            .............
Házi lekváros palacsinta                                                                                   .............
Túrós csusza tepertővel                                                                                    .............
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