ZSINDELYES VENDÉGLŐ
ÉTLAP
LEVESEK
1. Zöldségleves _______________________________________________600,2. Zöldségleves tejszínnel és reszelt sajttal _________________________900,3. Gyümölcsleves ____________________________________________ 900,4. Hagymaleves cipóban ________________________________________950,5. Dobogókő leves (savanyú káposzta, sertéshús, házikolbász, rizs, tejszín) 900,6. Tárkonyos vadragu leves (szarvas hús, sok vegyes zöldség) __________950,7. Babgulyás (marhalábszár, szarvas hús, bab, zöldségek) ______________900,8. Bográcsgulyás (marha lábszár, szarvas hús, zöldségek, burgonya) ___ 1.200,-

HIDEG ÉTELEK
9. Házi kacsamáj-pástétomos kenyér lilahagymával_________________ 350,10. Házi kacsazsíros kenyér ____________________________________ 350,11. Padlizsánkrémes kenyér _____________________________________350,12. Csicseriborsókrémes kenyér __________________________________350,13. Növényi pástétomos kenyér __________________________________350,14. Vega növényi zsíros kenyér csírával ___________________________350,-

HIDEG ÉS MELEG SZENDVICSEK
15. Vagdaltas szendvics ________________________________________500,16. Rántott húsos szendvics _____________________________________600,17. Gabonakolbászos melegszendvics (bio) _________________________500,18. Házi kolbászos melegszendvics _______________________________500,-

VEGETÁRIÁNUS FŐÉTELEK
19. Rakott zöldség rizzsel és gabonakolbásszal ______________________900,20. Vegetáriánus fasírt zöldséges kuszkusszal _______________________900,21. Milánói spagetti vegetáriánus módra ___________________________900,-

MELEGÉTELEK - FŐÉTELEK
22. Bécsi virsli (1 pár, mustár/ketchup/majonéz, kenyér) ______________600,23. Kandallónál süthető nyárs (szalonna, kolbász, hagyma, kenyér) ____ 1.000,24. Rántott csirkemell hasábburgonyával ________________________ 1.600,25. Csirkemell őzgerincben rizzsel _____________________________ 1.600,26. Borjúpörkölt galuskával ___________________________________ 2.300,27. Szarvaspörkölt galuskával _________________________________ 2.700,28. Tűzdelt őzgerinc gombás spagettivel_________________________ 2.700,29. Házi sült kacsa rizzsel és párolt lilakáposztával _________________ 2.700,Áraink 2015. augusztus 1-étől érvényesek,Forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák!
Konyhafőnök: Lőrincz László

ZSINDELYES VENDÉGLŐ
SAVANYÚSÁGOK
30. Házi csalamádé ____________________________________________400,31. Csemege uborka ___________________________________________400,32. Ecetes almapaprika ________________________________________400,-

DESSZERTEK
33. Palacsinta (ízes/túrós/kakaós/fahéjas/karobos) __________________200,34. Linzer karika - Ischler_______________________________________200,35. Óriás sajtos pogácsa ________________________________________200,36. Bio köles karika ____________________________________________300,37. Bio pelyhes Ischler _________________________________________400,38. Házi rétes (meggyes/almás/túrós/mákos) ______________________300,-

Egyéb
39. Plusz kenyér (1 szelet) ______________________________________ 25,40. Plusz tejföl________________________________________________100,41. Plusz ketchup _____________________________________________100,42. Plusz mustár ______________________________________________100,43. Plusz majonéz _____________________________________________100,44. Plusz lilahagyma ___________________________________________100,45. Elvitel esetén a csomagolás ára_____________________________ 50-100,-
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ZSINDELYES VENDÉGLŐ
ITALLAP
ÜDÍTŐK, ÁSVÁNYVIZEK
Rostos üdítők, gyümölcslevek (alma/narancs/barack/ananász) _1 dl
Kis dobozos üdítő (alma/barack/Vita Tigris) ________________2 dl
Szénsavas üdítőitalok (Coca termékek, Márka meggy/szőlő) ____1 dl
Szénsavas üdítőitalok (kis üveges - 0,5 l) ______________________
Cappy Ice Fruit (0,5 l) _____________________________________
Paradicsomlé (0,33 l) _______________________________________
Aloe Vera üdítőital ________________________________________
Ásványvíz ____________________________________________1 dl
Ásványvíz (szénsavas/szénsavmentes - 0,5 l) ___________________
Red Bull energiaital _______________________________________
Egyéb energiaitalok _______________________________________

150,300,100,400,400,400,600,50,300,600,400,-

KÁVÉK, TEÁK
Presszó kávé (kávé tejszínnel/habbal) _________________________
Hosszú kávé _____________________________________________
Cappuccino ______________________________________________
Tejes kávé _______________________________________________
Forró csokoládé __________________________________________
Forró gyömbér ________________________________________1 dl
Tea (kimért, cukorral, citrommal ízesített) __________________3 dl
Tea (filteres, zöld/gyümölcsös) mézzel, citrommal ____________3 dl
Ice Tea _____________________________________________ 0,5 l

250,300,400,400,400,200,300,400,400,-

ALKOHOLOS ITALOK

2 cl
300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,500,500,-

Royal vodka ________________________________________
Casino rum _________________________________________
Napoleon ___________________________________________
Becherovka _________________________________________
Fütyülős Mézes Málna _______________________________
Fütyülős Mézes Barack _______________________________
Vilmos Körte________________________________________
Kosher Szilva _______________________________________
Unicum ____________________________________________
Jägermeister ________________________________________
Johnnie Walker______________________________________
Ballantine’s _________________________________________
Baileys ____________________________________________
Vagány Körte _______________________________________
Harapós Szilva _____________________________________

4 cl
500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,800,800,-
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ZSINDELYES VENDÉGLŐ
PEZSGŐK, BOROK
Catherina __________________________________________ 0,75 l
BB pezsgők _________________________________________ 0,75 l
Törley pezsgők ______________________________________ 0,75 l
Törley pezsgő ________________________________________ 0,2 l
Henkel ____________________________________________ 0,75 l
Hungaria Extra Dry __________________________________ 0,75 l
Hungaria Extra Dry ___________________________________ 0,2 l

1.500,1.800,1.800,750,2.700,2.700,900,-

Tokaji szamorodni (száraz/édes) _________________________ 0,5 l
Tokaji szamorodni (száraz/édes) __________________________1 dl
Tokaji aszú ___________________________________________1 dl
Varga borok ________________________________________ 0,75 l
Varga borok __________________________________________1 dl
Bio borok __________________________________________ 0,75 l
Zempléni furmint _______________________________________1 l
Zempléni furmint ______________________________________1 dl

2.500,500,1.000,1.500,250,3.600,2.000,200,-

Forralt bor ___________________________________________2 dl
Forralt bor ___________________________________________3 dl
Martini ______________________________________________1 dl
Campari _____________________________________________ 5 cl

400,500,400,400,-

SÖRÖK

0,5 l:

Soproni Világos___________________________________________
Soproni Maxx (alkoholmentes, 0%) ___________________________
Soproni Démon (barna)_____________________________________
Gösser _________________________________________________
Edelweiss _______________________________________________

450,450,500,550,650,-

Dobozos sörök:
Kozel, Gösser, Gösser (citromos), Dreher, Soproni _______________

500,0,33 l:

Gösser citromos 0% _______________________________________
Heineken ________________________________________________
Radeberger ______________________________________________
Corona _________________________________________________

500,450,600,800,-
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ZSINDELYES VENDÉGLŐ
CSOKOLÁDÉK, ASZALT GYÜMÖLCSÖK, ÉDESSÉGEK
Sport szelet XL _______________________________________________200,3Bit ________________________________________________________200,Marcipán szív desszert _________________________________________200,Orbit drazsé rágó _____________________________________________200,Kinder Bueno ________________________________________________300,Mars _______________________________________________________200,Snickers____________________________________________________ 200,Bounty _____________________________________________________200,Twix _______________________________________________________200,Nosztalgia szőlőcukor (több ízben) _______________________________390,Nyalóka (bio, xilites) __________________________________________400,Ma Baker óriás zabszelet (több ízben) _____________________________450,Aszalt gyümölcsök
Aszalt vörösáfonya (100 g) _____________________________________600,Aszalt szilva (200 g) ___________________________________________500,Aszalt kandírozott gyömbér ___________________________________ 490,Egyéb édességek
Krumplicukor (45g) ___________________________________________150,Gyógycukorkák (pemetefű/ kasvirág/maláta) _______________________350,Mézes szeletek (tökmag/mazsola/amaránt) ________________________350,Mézes snack szeletek (több ízben) ________________________________490,Bajor édességek (mogyoró/török mogyoró/napraforgó/tökmag/mandula) ___ 550,Magok
Hántolt napraforgó (200g) ______________________________________350,Diákcsemege (100 g)___________________________________________450,Magkoktél (100 g) ____________________________________________450,Magmix (100 g) ______________________________________________650,Mogyoróbél (100 g) ___________________________________________890,Mandulabél (100 g)____________________________________________600,Kesudió (100 g) _______________________________________________600,Tökmag (200 g) ______________________________________________690,Héjnélküli tökmag ____________________________________________690,Fenyőmag ___________________________________________________850,Egyéb
Papírzsebkendő (10 db-os) ______________________________________100,-

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy a kiszolgálás kizárólag a pultnál történik.
Jó étvágyat kívánunk!
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