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

étlap

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

hétfő

április 15-18.

"…AZ JÓÓÓ HA NAAAGY…" NAPI MENÜ TÁL LEVESSEL 1290 Ft

kedd

szerda

csütörtök

napi menü

Zöldségpüréleves fűszeres csicseriborsó
betéttel /tej- és lisztmentes

Frankfurti leves

Csurgatott tojásleves /tejmentes

1 090 Ft

Rántott csirkemell, zöldséges rizzsel

Gránátos kocka T

Vajas-petrezselymes borsófőzelék vagdalt Sajtos tőkehalblokk zöldség körettel
szárnyasrolóval
vagy jázminrizzsel VÁLASZTHATÓ!

levesek

Pikáns sertésraguleves /tejmentes

Frankfurti leves

Májgaluskaleves /tejmentes

Tyúkhúsleves gazdagon /tejmentes

Zöldségpüréleves fűszeres csicseriborsó
betéttel /tej- és lisztmentes

Mozzarellás paradicsomleves

Csurgatott tojásleves /tejmentes

Zöldbableves

Gyümölcsleves

Gyümölcsleves

Gyümölcsleves

Gyümölcsleves

Padlizsánkrémes csirkecombfilé grillezve,
füstöltsajttal /lisztmentes

Marhapörkölt burgonya krokettel

Sült pecsenye csirkeduo, bulgur-borsóval
/tejmentes

Pannónia sajttal töltött csirkemellfilé
bundázva

Sokmagbundás karajszelet /tejmentes

Csirkesonkával és sajttal töltött jércemell
bundázva

FORMA: Rácosan sütött sertéskaraj (grill
hús, lecsó, újhagyma, tejföl) /lisztmentes

Csirkecombfilé paprikás, nokedlivel
/tejmentes /külön tejföllel

Séf ajánlat

Spicy Prince Sandwich
"Tengeri csirke" (180gr-os vasalt csirkemell (grillkaraj+mozzarella, tükörtojás,
"steak" aszalt paradicsomos házi pesztóval bundázott hagyma, mustár, saláta,
és vajas kukoricával) /lisztmentes
paradicsom, csípős BBQ szósz) kis
burgonyával

Brooklyn tál(fűszeres-bundás csirkemell,
csónakburgonya,saláta,sült
hagyma,zöldbors mártás)

Mustáros-chilis sertéstarja La Bamba
salátával (vörösbab, lilahagyma,
paprika, kukorica, csemege uborka,
olíva) /tej- és lisztmentes

saláta

Friss fejes saláta

Vitaminsaláta keménytojással

Gyümölcssaláta

Ropogós kevert saláta

főzelék

Lencsefőzelék

Paradicsomos káposzta T

Vajas-petrezselymes borsófőzelék

Zöldbab főzelék

feltét

Debreceni kolbász sütve

Pulykafasírt

Vagdalt szárnyasroló

Tojásos fasírt

extra köret
450/270 Ft

Vajas-petrezselymes kukorica

Fűszeres burgonyacikkek

Bulgur borsóval

Sült zöldséges paraj, pirított
szezámmaggal

vegetáriánus

Brokkolis-tojásos zöldségtorta cheddarral
/lisztmentes

Rántott cukkini /tejmentes

Zöldségfasírt T (külön tejföl és reszelt
füstöltsajt)

Zöldséges-ricottás töltött burgonya
besütve

halétel

Afrikai harcsafilé panko morzsában
/tejmentes

Hekkfilé zöldséges sörbundában /tejmentes

Tőkehalfilé spenótos-sokmagos
bébirépával /tejmentes

Sajtos tőkehalblokk burger majonézzel

tésztaféle

Tavaszi tekercs ropogós salátával és
fűszeres joghurttal

Gránátos kocka T

Penne pancetta di lenticchie (bacon,
lencse, paradicsom, +parmezán)

Szilvával töltött gombóc pirított
morzsával és fahéjas porcukorral

desszert

Kardinális szelet

Belga krémes

Házi fánk málna lekvárral

Tortabár

főételek

péntek

VÁLASZTHATÓ leves!

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

