
Kedves régi és új megrendelőnk!
Reméljük, prémium minőségű-,
ugyanakkor kedvező áru
szolgáltatásunk elnyeri tetszését!
Amennyiben tőlünk rendeli ebédjét,
biztos lehet benne, hogy jó minőségű,
megbízható forrásból beszerzett
alapanyagokból készült,
és tisztességesen elkészített,
de ami a legfontosabb:
Hogy éttermi színvonalú
FINOM ebédet teszünk asztalára!

Had mutassak némi ízelítőt menüajánlatunkból: 

Hagyma leves, leves gyönggyel
Mustáros csirke mell csavart tésztával

Tárkonyos zöldség leves
Magyaros burgonya főzelék burgonyás-májas fasírttal

Paradicsom leves betű tésztával                        
Rántott sertés karaj, rizzsel csemege uborkával

Zsenge karfiol leves
Sertés pörkölt tarhonyával

Padlizsánkrém leves
Rántott tengeri hal rizzsel

A menük ára 800 Ft 
A menük kiszállítási díja 127 Ft

                                            
Rendelés felvétel: a hét minden napján 09 órától 15 óráig a

következő telefon számon: 06 96 470-139
Kiszállítást vállalunk: Pannonhalma, Écs, Ság, Pázmándfalu, Ravazd, Nyalka.



Továbbá rendelhető:
FRISSEN SÜLTEK

Rántott szelet körettel
(sertés vagy csirke húsból) .................................................................................................... 1440 Ft

Cigánypecsenye körettel
(fokhagyma, szalonna) ........................................................................................................... 1440 Ft

Cordon Bleu körettel
(sertés vagy csirke húsból ......................................................................................................1540 Ft

Bakonyi sertés borda körettel
(gomba, szalonna, tejföl) ....................................................................................................... 1440 Ft

Rántott hal körettel, tartár mártással .................................................................................1290 Ft

Rántott gomba körettel, tartár mártással ........................................................................ 1090 Ft

Rántott sajt, tartár mártással körettel ................................................................................1050 Ft

Grillezett camembert friss salátával,
ezer sziget öntettel, pirítóssal ...............................................................................................1290 Ft

Sertés karaj, mustárral, lilahagymával szalonnával
és füstölt sajttal töltve rántva körettel ................................................................................1650 Ft

Párizsi pulyka mell körettel ................................................................................................ 1440 Ft

SALáTáINK

Sonkás-Tojás saláta (francia saláta gépsonka főtt tojás) ...............................................550 Ft

Aszalt gyümölcsökkel töltött csirkemell medálok francia salátával ...................... 890 Ft

Csabai karaj francia salátával ............................................................................................. 890 Ft

Grillezett camembert friss salátával, ezer sziget öntettel, pirítóssal .....................1390 Ft

Óriás Csirkemell saláta .........................................................................................................1390 Ft
(Friss saláta, roston csirke mell, kapros-bazsalikomos öntet)

Sajt saláta .................................................................................................................................... 890 Ft
(Friss saláta alap, camembert, füstölt, feta, trapista sajt, citromos oliva olajjal)

                                            



1. Menü tál: 3700 Ft
Sertés steak

Tyúktojásos bundában sült sertésszelet fokhagymás
tejföl alá rejtve reszel sajttal

 Camembert sajttal és bacon szalonnával töltött csirke mell roston
Vegyes köret (rizs,petrezselymes burgonya)

2. Menütál: 3600 Ft

Pulykának melle sütve hagymás csirkemáj raguval 

Sertés java mustárral, szalonnával, lilahagymával,
és füstölt sajttal töltve rántva

Csirkemell sütve rajta brokkoli, bacon,olvasztott sajtba temetve
Vegyes köret (Rizs / petrezselymes burgonya)

3. Menütál: 3500 Ft

Sajttal és sonkával töltött csirkemell rántva

Fokhagymás sertés szelet

Párizsi pulyka mell
Vegyes köret (Rizs / petrezselymes burgonya)

4. Menütál: 2800 Ft
Rántott hal 

Rántott gomba
Rántott sajt

Rizs/hasábburgonya, tartár mártás

Ne főzzön kímélje feleségét!
Rendeljen tálas ajánlatunkból higgye el megéri.

Ezen menük mindegyike 6 szelet húst tartalmaz!!!



Az ételek kiválasztása alapvetően heti előrendeléses rendszerben történik, de igyekszünk a 
lehető legrugalmasabban az Önök rendelkezésére állni, ezért akár a szállítást megelőző napon 

14:00-ig megrendelheti, megváltoztathatja, vagy lemondhatja ebédjét!
Aktuális választékunk heti étlapunkon illetve

Weboldalunkon valamint  facebook oldalunkon tekinthető meg.
A szállítás 13 óráig történik, egy-egy területen állandó területi képviselővel,

így minden nap közel azonos-, kiszámítható időpontban.
Hetente megújuló étlapunkat úgy állítjuk össze, hogy széles kínálatunkból a

legkülönbözőbb ízlésű megrendelőink is megtalálják kedvenceiket.

ÉTELEINK TÁLALÁSI MENNYISÉGE
levesek 5 dl

fõzelékek 4 dl+feltét
egytálételek 45-55 dkg

sűlt húsok 8-14 dkg
köretek 20-30 dkg
mártások 1-2,5 dl

savanyúságok 12 dkg

 Kérjük, hogy ha ebédjét nem fogyasztja el a szállítást követő harminc percen belül,
akkor hűtőben tárolja, majd fogyasztás előtt a melegen fogyasztandó ételeket forralja fel!

Áraink forintban értendők és az Áfát tartalmazzák! Nagy címletű bankjeggyel történő fizetését 
illetve áfás számla igényét, kérjük rendeléskor jelezze.

Már futárainknál is fizethet Szép és bank kártyával, ezt az igényét kérem rendeléskor jelezze.
Étkezési utalványokat is elfogadunk:erzsébet utalvány,sodexó,tikett restaurant.

3500 ft feletti rendelés esetén a kiszállítás ingyenes!
Előrendelés esetén vállaljuk  hideg tálak elkészítését is.

Menüt szállítunk szombat, vasárnap, és ünnepnapokon is.

Kártyás fizetési lehetőségek: 
Bankkártya 
Tájékoztató a fizetéshez bankkártyával. 

MKB SZÉP KÁRTYÁVAL 
OTP SZÉP KÁRTYÁVAL (terminálon  keresztül)

 


