RENDKÍVÜLI

KISZÁLLÍTÁSOS
ÉTLAP
LEVESEK:
Falusi húsleves cérnametélttel – 790,- Ft
Májgaluska leves – 990,- Ft
Babgulyás – 1550,- Ft
Hideg meggyleves vanília fagylalttal – 990,- Ft
Brokkoli krémleves sajtos pirítóssal – 950,- Ft

FRISSEN KÉSZÜLTEK:
Rántott szelet, vegyes köret, savanyúság – választható húsból – 2650,- Ft
Amerikai rántott szelet (választható húsból), steak burgonya, majonézes káposzta (coleslaw) – 3150,- Ft
Gordon bleu, hasábburgonya, vegyes savanyúság, tartár – 3100,- Ft
Grillezett csirkemell, párolt zöldség, hasábburgonya – 2650,- Ft
Bolognai csirkemell steak – 2650,- Ft
(klasszikus bolognai spagetti, fűszeres csirkemell steak pankó morzsában, parmezán sajttal)
Cigánypecsenye, fűszeres burgonya, savanyúság – 3550,- Ft
Kolombusz:
Fekete erdő sonkában sült csirkemell, cheddar sajttal borítva, amerikai káposzta
salátával, ropogósra sült burgonyatallérokkal – 3150,- Ft
Konfitált kacsacomb fűszeres burgonyával, párolt káposztával – 3590,- Ft
Sült libacomb, édes burgonyával, fahéjas szilva csatnival - 3650,- Ft
Sajtos zsebes hús (Füstölt sajttal, füstölt sonkával töltve, rösti burgonyával,
fokhagymás - kapros öntettel ) - 3250,- Ft
A Bodrogközi szakács kedvence
(Juhtúrós sztrapacska füstölt csülökkel, friss tejföllel, sajttal egybesütve) - 3150,- Ft
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Túrós sztrapacska - választható túróval - 1250,- Ft
Sertéspörkölt – 2050,- Ft
Pacalpörkölt – 2050,- Ft
Pisztráng roston Molnárné módra, fokhagymás petrezselymes fűszervajjal (30dkg) – 4200,- Ft
Harcsaszelet rántva – 2950,- Ft
Grillezett sajt variáció, friss zöld salátával, olívás dresszinggel – 2300,- Ft
TÁLAK:
Múzeumtál 2 személyre:
2 szelet csirkemell lepcsánka tésztában, fokhagymás öntettel, 2 szelet
füstölt sajtos pulyka tekercs, erdei vegyes-gombás szelet, vegyes körettel – 6600,- Ft
Parkoló tál:
Csirkemell roston, pácolt tarja, kert fűszeres pulyka, grillezett sertés karaj hasábburgonyával- 4800,- Ft
Széphalmi bőségtál
Egészben sült sertés csülök, 2 szelet füstölt csülök, 2 szelet fokhagymás tarja, barbecue-s sült oldalas és
csirkefalatok fűszeres héjas burgonyával, párolt vöröskáposzta) – 7800,- Ft
Egy személyes Vegetáriánus Tál:
Rántott karfiol, rántott gomba, rántott trappista sajt, francia köret – 2150,- Ft
Gyros Tál
(választható öntet - kapros, tartár, ketchup, fokhagymás, csípős) – 1790,- Ft
DESSZERT:
Palacsinta (ízes, kakaós, fahéjas, Nutellás) 1 db: 350,- Ft
Gesztenyepüré - 700,- Ft
Csokoládé szuflé, vanília fagylalttal - 900,- Ft
Valamennyi pizzánk is rendelhető kiszállítással továbbra is!
Rendkívüli étlapunkról minden nap 11.00-tól 18.00 óráig házhozszállítással rendelhetőek ételeink!
Minimum rendelési érték: 2500,- Ft
A kiszállítás ingyenes, a csomagolás ára: 200,- Ft
Fizetési lehetőség:
Házhozszállítás esetén kizárólag készpénzben!
További információ: 47/321-889 – MÚZEUMKERT VENDÉGLŐ – SZÉPHALOM - SZÉP-TUR KFT.

