ÉTLAP

Hungarocontrol étterem - 2019. 02.11.- 02.15.-ig
hétfő (11)

kedd (12)

szerda (13)

csütörtök (14)

péntek (15)

Olasz paradicsomleves
parmezán forgáccsal

Sertésragu leves

Házias libaleves
lúdgége tésztával

Mentás zöldborsókrémleves
pirított sonkacsíkokkal

Babéros burgonyaleves

(890 Ft)

Debreceni sertés tokány
szarvacska tésztával

Krumplis tészta

Kolozsvári rakott káposzta

Finomfőzelék
rántott párizsi

levesek

Citromos pulykaraguleves
zöldbabbal és rizsbetéttel
540/380,-

Sertésragu leves

Házias libaleves lúdgége
tésztával 540/380,-

menü

Hideg gyümölcsleves
minden nap

540/380,Palermói sajtleves
bazsalikomos szárított
paradicsommal 400/280,-

Olasz paradicsomleves
parmezán forgáccsal

400/280,-

főételek

Grillezett jércefilé, aszalt
paradicsomos kéksajt mártással
790,-

Füstös borda 750,(füstölt sajttal és füstölt tarjával töltött sertésborda
füstös bundában)

Debreceni sertés tokány
730/440,-

Gezemice leves
krumpligombóccal 400/280,-

Gemenci vadpörkölt

Csirkehúsos placky 1160,-

(Burgonya krokettel alánljuk!)

(burgonyás palacsinta tésztába bújtatott csirkehúsok sonkával
gombával kevert salátával)

1190,Bundás jércebatyu 760,snidlinges gomolyával

Sertéskaraj Gellért 750,(rántott sertésborda tejföllel és reszelt sajttal)

Kolozsvári rakott káposzta
890,Zöldséges töltött csirkecomb Vajhal steak capris
(filéből készítve)
paradicsomos raguval és
Petrezselymes
grillezett cukkínivel 1390,édesburgonyával 1250,-

Csirkepaprikás
galuskával

Csirkebecsinált leves
540/380,Mentás zöldborsóleves
pir. sonkacsíkokkal
400/280,-

Pikáns zöldségleves
lestyánnal, 540/380,szárnyashúsgombóccal

Rántott csirkemáj
750/450,-

Óvári jércefilé 820,-

Dörgicsei fatányéros
(Pirított császárhús, grillezett
csirkemell, sült kolbász, héjában sült
joghurtos burgonyával,zöldségekkel)

1250,-

Babéros burgonyaleves
400/280,-

Baconbe csavart
zöldfűszeres harcsfilé
grillezve 1090,-

Csirkepaprikás 760,(combfiléből készítve)

Húsos szalonnában sült,
tojásos lecsóval töltött
jérce karfiolrizzsel 1290,-

Mézes chilis spare ribs
cole-slaw salátávál
1490,-

Zöldborsófőzelék
450/310,-

Finomfőzelék

Sült cserkész kolbász 280,-

Vagdalt roló 300,-

Zöldbabfőzelék
450/310,Sült virsli 260,-

Grillezett kecskesajt 1140,Mediterrán salátaágyon

Tejfölös burgonyalángos füstölt
sajt tükörtojással 690,-

Sajttal töltött 710,gombafejek rántva

Sült zöldséges bulgur rizottó
fűszeres fetával 720/440,-

Krumplis tészta 610,Császármorzsa házi
szilvalekvárral 640/390,-

Alpesi serpenyős galuska
sajtokkal és sült hagymával
720/440,-

Rizsfelfújt
barackízzel 690,-

Spenótos gnocchi
csirkével, 920,sajttal besütve

Tortabár 460,-

Tiramisu pohárban 460,- Nagymama
palacsinta tortája 460,-

PALEO

Tüzes csirkeszárnyak
serpenyős párolt
zöldségekkel 1210,-

főzelékek
főzelékek
feltétek
mega vega

Lucskos káposztafőzelék
450/310,Sertéssült 450,-

Fejtett babfőzelék
450/310,Főtt, füstölt tarja 280,-

Túrós-tojásos
rakott karfiol 740,-

tészták

Tollhegy tészta tejszínes,
mascarponés szószban, pirított
csirkehússal 760/460,-

desszertek

Szilvás- túrós lepény 460,- Áfonyás sajttorta 460,-

450/310,-

A menü ára 890 Ft. / Hideg gyümölcsleves minden nap kapható. / Gyümölcskoktél friss gyümölcsökből.
Füstölt lazac-tál és hidegkonyhai készítmények! Keressen minket a Facebookon is!
Várja Önt: Verőcei László és csapata. Telefon: +3630 6355816, e-mail: araparti.rendeles@gmail.com

