
MÁRCIUS

8.
NŐNAP

„Nincs szebb tartalma életünknek,„Nincs szebb tartalma életünknek,
Mint megszépíteni azok életét,Mint megszépíteni azok életét,

AKIKET SZERETÜNK.”AKIKET SZERETÜNK.”

Nőnapi ajánlatunk március 6-7-8-ra rendelhető!
Lehetőséged van elvitelre, de választhatod a házhozszállítást is!

Várjuk hívásod hétfőtől – vasárnapig 8-15 óráig
az alábbi telefonszámokon:

(   +36/74 312 463      ·     +36/20 349 2825   (



Ajánlat Ajánlat 
LevesekLevesek

 · ·  Hideg eperkrémleves  890 FtHideg eperkrémleves  890 Ft
  mandulás túrógombóccal  mandulás túrógombóccal

 · ·  Vargánya krémlevesVargánya krémleves 1290 Ft 1290 Ft
  füstölt libamájjal  füstölt libamájjal

FôételFôétel

 · ·  Sült lazacfilé édes burgonyával és salátával 2890 FtSült lazacfilé édes burgonyával és salátával 2890 Ft

 · ·  Kacsa tánc  3190 FtKacsa tánc  3190 Ft
    / Kacsacomb, kacsamell, kacsamáj / lilakáposztapürével és burgonyafánkkal/ Kacsacomb, kacsamell, kacsamáj / lilakáposztapürével és burgonyafánkkal

DesszertDesszert

 · ·  Madártej  990 FtMadártej  990 Ft

Tálak Tálak 
Tulipán - tál  Tulipán - tál  4690 Ft / fő4690 Ft / fő

 · ·  Bőrén sült fogasfiléBőrén sült fogasfilé · ·  Friss spenóttal és lágy sajttal göngyölt csirkemellFriss spenóttal és lágy sajttal göngyölt csirkemell · ·  Levegőn szárított mangalica sonkával és snidlinges sajttal töltött Levegőn szárított mangalica sonkával és snidlinges sajttal töltött 
  sertés karaj, házi morzsában sütve  sertés karaj, házi morzsában sütve · ·  Körözöttel töltött gombafejek sütveKörözöttel töltött gombafejek sütve · ·  Grillezett diós sajtGrillezett diós sajt · ·  Tavaszi sült zöldségTavaszi sült zöldség · ·  Medvehagymás burgonya lepényMedvehagymás burgonya lepény · ·  Paradicsomos bulgurParadicsomos bulgur

Hóvirág - tál  Hóvirág - tál  4190 Ft / fő4190 Ft / fő

 · ·  Falusi süvegesFalusi süveges
  /sajttal, sonkával, gombával és szalonnával töltött karaj rántva/  /sajttal, sonkával, gombával és szalonnával töltött karaj rántva/ · ·  Baconba göngyölt kacsamájBaconba göngyölt kacsamáj · ·  Durvaborsos tarja szeltDurvaborsos tarja szelt · ·  Joghurtban pácolt csirkecomb filéJoghurtban pácolt csirkecomb filé · ·  Karfiol rózsák morzában sütveKarfiol rózsák morzában sütve · ·  Rántott sajtRántott sajt · ·  JázminrizsJázminrizs · ·  Libazsírban pirított burgonyaLibazsírban pirított burgonya
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