Napi ajánlatunk
2021. január 14-17. csütörtöktől vasárnapig
TORKOSKODUNK JANUÁR HÓNAPBAN!
Elvitel esetén 30 % kedvezményt biztosítunk
a megadott árainkból.
Az árak tartalmazzák a csomagolás árát is.

Előétel:
1. Hortobágyi húsos palacsinta (1 db)

800.-

Levesek:
2.
3.
4.
5.
6.

Mizsei raguleves tejföllel, citrommal
Citromos-tejfölös szarvasbecsinált leves
Bográcsgulyás házi csipetkével
Fejtett bableves füstölt csülökkel
Fokhagymakrémleves

1.400.1.550.1.400.1.550.950.-

Vegetáriánus és kímélő ételeink:
7. Trappista sajt rántva, párolt rizzsel, tartármártással
2.250.8. Vegetáriánusok kedvence
2.890.(grillezett Camembert, gombafejek tojásos bundában, karfiolrózsák rántva,
vajas zöldségek, párolt rizs, tartármártás)

Sültes tál ajánlataink:
9. Kétszemélyes tanyasi bőségtál
11.900.(sajttal és sonkával töltött pulykamell rántva, filézett csirkecomb grillezve,
sertéstarja fokhagymásan, kemencében sütött bőrös sertéscsülök, rablóhús,
rántott trappista sajt, rántott gomba,
házi kemencés burgonya, petrezselymes burgonya, párolt zöldség, párolt rizs,
tartármártás, bakonyi gombamártás)
11.500.10. Kétszemélyes halas tál
(egészben sült pisztrángok pirított mandulával, fogasfilé panko morzsában,
harcsafilék sörtésztában, burgonyapüré, vajas zöldség, tartármártás)
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A magyar konyha különlegességei:
11. Töltött kacsa egészben sütve
Májas-gombás-zsemlés töltelékkel töltjük a mellét.
Igény esetén köret rendelhető hozzá.
12. Paprikás gyöngytyúkmell házi szélesmetélttel
13. Mizsei töltött csirkecombfilé (májas-gombás-zsemlés töltelékkel)
házi kemencés burgonyával, befőttel
14. Kemencében sütött bőrös sertéscsülök pékmester burgonyával
15. Bőrös malacsült párolt káposztával, hagymás tört burgonyával
16. Csárdagazda kedvence
(libamájszelet roston, sertésborda roston, bakonyi gombamártás,
házi kemencés burgonya, párolt rizs)
17. Pacalpörkölt sós burgonyával ~ nagy evőknek
18. Pacalpörkölt köret nélkül
19. Vörösboros marhapörkölt aprógaluskával ~ nagy evőknek
20. Vörösboros marhapörkölt köret nélkül
21. Vaddisznópörkölt erdei gombákkal, túrós galuskával
22. Mezei nyúl vadas mártásban, zsemlegombóccal

9.000.-

3.850.2.850.2.950.3.290.3.900.-

2.850.2.350.2.850.2.350.3.500.4.500.-

Frissensültek:
23. Sajttal és sonkával töltött pulykamell rántva,
házi kemencés burgonyával
24. Rántott csirkecombfilé petrezselymes burgonyával, barackbefőttel
25. Óriás sertésszűz (20 dkg) bécsi bundában,
házi kemencés burgonyával és majonézes káposztasalátával
26. Sertésszűzérmék lecsós kacsamájjal sült burgonyával, párolt rizzsel
27. Milánói sertésborda

3.150.2.650.3.290.3.550.2.950.-

Desszertek:
28. Túrós palacsinta vaníliamártással
29. Palacsinta ízlés szerint:
kakaóval, házi baracklekvárral, fahéjjal, nutellával (1 db)
30. Tejespite házi baracklekvárral
31. Aranygaluska vaníliamártással (csak szombaton és vasárnap)
32. Somlói galuska
33. Gesztenyepüré tejszínhabbal
Séfjeink igyekeznek vendégeink egyéb kívánságait
is figyelembe venni és teljesíteni.

1.200.350.850.1.100.1.150.950.-

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.
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Nyitvatartásunk:
hétfő-kedd-szerda
csütörtöktől szombatig

ZÁRVA
11.00-17.00

Irodánk már 8.00-tól működik és az ételrendeléseket 17.00-ig fogadja.
Az aznapi ételeket 16.30 óráig kérjük szépen megrendelni!

vasárnap

11.00-16.00

Irodánk már 8.00-tól működik és az ételrendeléseket 16.00-ig fogadja.
Az aznapi ételeket 15.00 óráig kérjük szépen megrendelni!

Fizetés módja átvételkor:
- készpénzzel
- bankkártyával
- SZÉP kártyával
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Kiszállítást is vállalunk több területen:
Kecskemét belterülete, Felsőlajos, Ladánybene
Ha 15.000.-Ft értékben vagy e felett rendeli meg az ételeket,
akkor ingyenesen házhoz szállítjuk.
Ha 15.000.-Ft érték alatt rendeli meg az ételeket,
akkor a házhoz szállítás díja 2.000.-Ft.

Lajosmizse és Méntelek
Ha 10.000.-Ft értékben vagy e felett rendeli meg az ételeket,
akkor ingyenesen házhoz szállítjuk.
Ha 10.000.-Ft érték alatt rendeli meg az ételeket,
akkor a házhoz szállítás díja 1.000.-Ft.

Táborfalva és Katonatelep
Ha 15.000.-Ft értékben vagy e felett rendeli meg az ételeket,
akkor ingyenesen házhoz szállítjuk.
Ha 15.000.-Ft érték alatt rendeli meg az ételeket,
akkor a házhoz szállítás díja 2.500.-Ft.

Kiszállítás esetén az ételek átadása az első zárt ajtóig
(pl. lépcsőház, kapuajtó) történik.
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