infopark „a” épület étterme
"…AZ JÓÓÓ HA NAAAGY…" NAPI MENÜ TÁL LEVESSEL 1290 Ft
hétfő

napi menü

Füstölthúsos burgonyaleves /tej- és
lisztmentes

1 090 Ft

Bolognai spagetti

KÉRJÜK, HOGY ESZKÖZEINKET NE VIGYÉK KI AZ ÉTTEREMBŐL! KÖSZÖNJÜK!

kedd

március 11-14.
"…AZ JÓÓÓ HA NAAAGY…" NAPI MENÜ TÁL

szerda

csütörtök

Szögedi csirkeleves T

Petrezselymes-vargányás
gombakrémleves

Palócleves

Lencsefőzelék, főtt füstölt tarjával

Kolbászos paprikáskrumpli

Diós vagy sajtos metélt
(választható)

Gyümölcsleves

Tanyasi húsleves eperlevéllel és
zöldségeivel /tejmentes
Petrezselymes-vargányás
gombakrémleves
Gyümölcsleves

Lassan sült tarjaszelet /tej- és
lisztmentes

Sörtésztában sütött csirkemellfilé T

Kolbászos paprikáskrumpli

Tépett sertéshús pitára tálalva,
hagymalekvárral és salátával

Bolognai spagetti /pulyka/

Temesvári csirkecombragu
galuskával

BIG karajszelet rántva T

Vargányás-csiperkés csirkemellfilé
grillezve

Séf ajánlat

Infopark bőségtál (fokhagymás
tejben pácolt csirkemell sokmagos
prézliben, rántott gombafej,
csónakburgonya, almás-sajtos
kukorica)

Szekszárdi szégyenlős szűzérmék
/tejmentes (grill szűzérmék lecsós
burgonyára tálalva, tojáslepénnyel)

Indiai fűszerekkel pácolt joghurtos
Füstölt sajttal töltött pulykamell
csirkecombfilé fűszeres
bundázva
humuszkrémmel

saláta

Ropogós saláta málna-ecettel és szűz Füstöltsajtos francia saláta light
olívaolajjal
majonézzel készítve

Wellness saláta fetával és tojással

Caprese saláta

főzelék

Kelkáposzta főzelék

Lencsefőzelék

Tökfőzelék tejfölösen

Vajbabfőzelék

feltét

Grillkolbász

Füstölt főtt tarja

Vagdalt

Sertés sült

extra köret 450/270 Ft

Bébirépa-kukorica petrezselymes
vajjal

Forgatott burgonya

Kukoricás jázminrizs

Hagymás krumpli

vegetáriánus

Röszti sajtmártással

Zöldségfasírt sajttal-tejföllel

Ötmagbundás rántott karfiolrózsák Kéksajtos zöldségtorta
tartár mártással
póréhagymával /frittata/ L

halétel

Serpenyős fekete tőkehal
/lisztmentes

Egészben sült pisztráng, pirított
mandulával

Lazacfilé bébirépás brokkolival és
spenóttal T

Sajtos tőkehalblokk, francia
salátával

tésztaféle

Zöldséges árpagyöngy rizottó L sült
camembert sajttal

Tejszínes-barna csiperkés fusilli,
reszelt mozzarellával

Túrós csusza szalonnapörccel

Diós vagy sajtos metélt
(választható)

desszert

Rétes

Banán-vanília palacsinta
csokoládéval

Házi somlói galuska

Fekete-fehér brownies

levesek

főételek

Füstölthúsos burgonyaleves /tej- és
lisztmentes
Paradicsomleves Times New Roman
tésztával
Gyümölcsleves

étlap

Szögedi csirkeleves /tejmentes
Zöldségleves sajtos galuskával

péntek

Palócleves
Sajtleves
Gyümölcsleves

Éttermünkben OTP és K&H bank SZÉP kártyával is fizethet. 7:30-tól TOJÁS ÉTELEKKEL, PECSENYÉKKEL, FRISSEN SÜLTEKKEL, salátákkal, szendvicsekkel és kávé termékek választékával is várjuk Önöket! Megkérjük kedves külsős vendégeinket, hogy vásárlás és étkezés céljából a galéria
oldali, panorámás étteremrészt használják! Tisztelettel kérjük, hogy eszközeinket NE VIGYÉK KI a vendégtérből, az elviteles dobozokat és a műanyag evőeszközöket térítésmentesen biztosítjuk!

Hétfőtől csütörtökig 7:30-17 óra között, pénteken 7:30-15:30 között várjuk vendégeinket!!!
Simon Tamás és az Ara-parti Kft. csapata
+36302022536 stamas.etterem@gmail.com facebook/Infopark "A" épület étterme

