Elviteles étlap
Levesek:
Orjaleves 1190.(zöldségekkel, cérnametélttel)

Ponty halászlé 1990.(finom fűszeres halászlé pontyfilével)

Sűrű babgulyás 1790.Brokkoli krémleves reszelt sajttal 1390,(finom fűszeres, sűrű tartalmas leves füstölt hússal)
Házi kenyér 390,-

Frissensültek (köret nélkül):
Cheddar sajtos csirkemell 2490.-

Cigánypecsenye 1990,-

(pikáns cheddar sajtos csirkemell,

(fokhagymás tarja roston

jalapeno paprikával, lilahagymával)

kolozsvári szalonnával)

Fokhagymás flekken Holstein módra 1890,-

Sajttal-sonkával töltött csirkemell 1890.Tőkehalfilé rántva 2300,Csirkemell falatka rántva 1590,-

Füstölt sajttal töltött csirkemell 1990.-

(fokhagymás tarja roston tükörtojással)

Zabos csirkemell 1790.(csirkemell filé egészséges
zabbundában)

Rántott pácolt tarja sajttal, tejföllel 2190..

(finom szaftos rántott tarja fokhagymás tejföllel, reszelt sajttal)

Libamájas rántott csirkemell 2890.-

Lucifer tarja 2190.-

Pljeskavica 2490.-

(libamájjal-sajttal töltött csirkemell rántva)

(rántott pácolt tarja csípős tejföllel,
fokhagymaolajjal, sajttal, jalapeno paprikával)

(fűszeres, bosnyákos húspogácsa
fokhagymás tejföllel, ajvárral, lila hagymával))

Borzas sertés szelet 1990,- (fokhagymás, burgonyás tésztában sült sertéskaraj tejföllel, reszelt sajttal)
Csőben sült csirkemell 2190,- (csirkemell, tejföl, sonka, lilahagyma, sajt)
Rántott csirkecomb1390.Sajttal-sonkával töltött csirkemell 1890.Rántott pácolt tarja 1990.Rántott pácolt tarja sajttal, tejföllel 2190.(szaftos sertéstarja zöldfűszeres-fokhagymás pácban,
pankómorzsában)

Készételek:

(finom szaftos rántott tarja fokhagymás tejföllel,
reszelt sajttal)

Bolognai spagetti 1990.Csilisbab 2190,-

Rántott csirkemell 1590.Rántott trappista sajt (2db) 1190.Rántott gomba 20dkg 1490,-

Pacalpörkölt főtt burgonyával 2990.Cukorborsó főzelék tükörtojással 1790,-

Rántott csirkemell sajttal, tejföllel 1990.Rántott trappista sajt (3db) 1490.Rántott karfiol 30 dkg 1590

Sertéspörkölt galuskával 1990.- Töltött paprika főtt burgonyával 1990,Káposztás tészta édesen vagy fűszeresen 1490

Tészták, vega ételek:
Túrós tészta pörccel vagy porcukorral 1590.Káposztás tészta édesen vagy fűszeresen 1490,Köretek: Burgonyapüré 590.- Főtt burgonya 290.- Galuska 290.- Hasábburgonya 590.- Párolt rizs 450.- Petrezselymes burgonya 490.- Tejfölös galuska 490. - Vegyes köret 550.Saláták:
Almapaprika 490.-, Tejfölös uborkasaláta 690,Káposztasaláta 290.-

Szószok, mártások
Ajvár 290.-/Fokhagymás tejföl 290.Ketchup 290.-/Majonéz 290.-/Mustár 290.-

Desszertek:
Főtt túrógombóc 1390.- Házi Csokitorta 790.Csokis/nutellás/áfonyás/kakaós palacsinta 490.-

Elviteles tálak
Húsimádó tál 7890.-

Piros Talicska tál 8390.-

Szárnyas tál 7990.-

Rántott zöldség tál 2290,-

(Flekken Holstein módra, rántott tarja
füstölt sajtos csirkemell, rizs, hasábburgonya
friss saláta, káposztasaláta)

(Cigánypecsenye, pljeskavica,
sajttal-sonkával töltött csirkemell
rizs, hasábburgonya, friss saláta, tartár)

(Cheddaros csirkemell, rántott csirkecomb
sajttal-sonkával töltött csirkemell, rizs,
hasábburgonya, friss saláta,tartár)

(Brokkoli 15 dkg, gomba 10 dkg,
karfiol 15 dkg, rizs, tartár)

