
 

L=laktózmentes                                                      G=gluténmentes 

Étlapunk elvitelre és kiszállításra 

Hideg előételek 

Hideg libamáj friss zöldségekkel (L)  ..............................................................................2990 Ft 

Tatárbeefsteak kerti zöldségekkel, vajjal (10 dkg) .........................................................2890 Ft 

Levesek 

Tanyasi tyúkhúsleves csirkehússal, zöldségekkel és cérnametélttel (L) ..........................990 Ft 

Hideg eperkrém pirított mandulával (G) ..........................................................................990 Ft 

Háromsajtos krémleves sajtropogóssal .............................................................................990 Ft 

Tárkonyos vadragu leves burgonyagombóccal ..............................................................1490 Ft 

Halászlé harcsafilével, gyufatésztával (L) ......................................................................2290 Ft 

Szárnyasokból készült ételek 

Sajttal és sonkával töltött jércemell rántva rizi-bizivel és savanyúsággal .....................2890 Ft 

Fűszeres bundában sült csirkecomb filé, friss salátával és fűszeres burgonyával .......2890 Ft 

Aszalt szilvával és camemberttel töltött jércemell dióbundában krokettel, áfonyával ..2890 Ft 

Csirkemell steak párolt bébi répával és vajbabbal, pirított burgonyával (G) ................2890 Ft 

Libamájjal és vargányával töltött jércemell rántva, zöldsalátával kapros-joghurtos öntettel 

és fűszeres burgonyával ...................................................................................................3790 Ft 

Libacomb lilakáposzta pürével és édesburgonya hasábokkal (L) .................................3990 Ft 

Sertéshúsból készült ételek 

Óriás sertéskaraj rántva, petrezselymes burgonyával és uborkasalátával ....................2990 Ft 

Egészben sült ropogós csülök lyoni hagymával, pecsenyés sült burgonyával (L) ........2990 Ft 

Barbecue oldalas fűszeres karika burgonyával és friss salátával ezersziget öntettel  ...3290 Ft 

Kemencében sült házi sertéstarja mustárral és fokhagymával pácolva,  

szalonnás-tejfölös karika burgonyával ...........................................................................2990 Ft 

Borzas szűz tejföllel és reszelt sajttal szórva, jázmin rizzsel ...........................................3290 Ft 

Halakból készült ételek 

Roston sült harcsafilé bacon köntösben grillezett zöldségekkel (L) ..............................3290 Ft 

Harcsapaprikás túrós csuszával ......................................................................................3290 Ft 

Serpenyőben sült norvég lazacderék tejszínes-spenótos gnocchival parmezánnal  ......4290 Ft 

Vadhúsból készült ételek 

Erdei gombás szarvas pörkölt burgonyagombóccal .......................................................3290 Ft 

Szarvas vadasan szalvétagombóccal ...............................................................................3490 Ft 

  



 

L=laktózmentes                                                      G=gluténmentes 

Egyéb ételek 

Hortobágyi palacsinta tejföllel ........................................................................................1780 Ft 

Rántott sajt jázmin rizzsel, tartármártással ....................................................................2790 Ft 

Túrós csusza kemencében sütve bacon chipsszel és tejföllel locsolva ...........................2290 Ft 

Grillezett füstölt sajt steak grillzöldségekkel ...................................................................2790 Ft 

Bélszín csíkok tejszínes vargányás tagliatelle tésztával és füstölt sajttal szórva ...........5990 Ft 

Tálak 

Fatányéros (1 személyre) (L) ..........................................................................................3490 Ft 

(csirkemell, szűz, hátszín, császárszalonna, steak burgonya, hordós savanyúság)  

„Kiskulacs Tál” 

• Sajttal-sonkával töltött pulykamell rántva 

• Szezámmagos rántott borda 

• Csirkemell spárgával baconba tekerve 

• Rántott sajt  

• Rántott gomba 

• Jázmin rizs 

• Petrezselymes burgonya 

• Csemege uborka, házi vegyes vágott, tartármártás 

2 személyre  .................................................................................. 6690 Ft 

4 személyre ................................................................................. 12990 Ft 

„Grill tál”  

• Baconba tekert csirkemell  

• BBQ oldalas 

• Szűz mignonok 

• Grillezett füstölt sajt steak 

• Sült császárszalonna 

• Fűszeres burgonya 

• Grill zöldség 

• Barbecue szósz 

2 személyre  ................................................................................   6990 Ft 

4 személyre ...............................................................................   13990 Ft 

Desszertek 

Somlói galuska ..................................................................................................................990 Ft 

Házi túrógombóc mézes-fahéjas tejföllel és pirított mandulával ...................................1190 Ft 

Gesztenyepüré erdei gyümölcsmártással ..........................................................................990 Ft 

Palacsinta változatok (kakaós, lekváros, nutellás) ...........................................................450 Ft 

Túrós palacsinta erdei gyümölcsraguval ........................................................................1190 Ft 

 

Kiszállítás 10 000 Ft vagy 5 db napi menü felett!  Áraink a csomagolás árát tartalmazzák! 


