
 
ÉTEL-AJÁNLATAINK 

2020 évben 
 
 

KOMPLETT MENÜAJÁNLAT 
 

1. HÁROMFOGÁSOS KÍNÁLAT 
 Tárkonyos sertésraguleves 
 Sült csirkecomb rizibizivelés csemegeuborkával 
 Lekváros palacsinta (2 db)  

ÁR:2.400,-FT/ADAG 
 

2. HÁROMFOGÁSOS KÍNÁLAT 
 Csontleves finommetélttel  
 Rántott csirkemell vegyes körettel  
 Káposztasaláta  

ÁR:2.200,-FT/ADAG 
 

3. KÉTFOGÁSOS KÍNÁLAT 
 Gulyásleves  
 Házi rétes - választható ízek: almás, túrós, meggyes 

ÁR:1.850,-FT/ADAG 
 

Ételérzékenység esetén, ill. vegetáriánus étkezés, valamint más elképzelés, igény 
esetén kérje személyre szabott ajánlatunkat. 

Ételallergia, intolerancia figyelembevételével rendelt ételnél (pl. glutén- vagy laktóz 
érzékenység esetén) 30 %-os felárral szükséges számolni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



VEGYES TÁLAK  VÁLASZTHATÓ LEVESSEL ÉS KÖRETTEL 
 
A levesekből egyféle választható: 

 Húsleves finommetélttel VAGY zöldségkrémleves 
A köretekből kétféle választható: 

 Párolt rizs 
 Házi sültburgonya 
 Rizi-bizi 
 Petrezselymes burgonya 
 Párolt zöldség  

1. AJÁNLAT 
 Választott leves  
 Töltött csirkecomb; Sonkával töltött sertéskaraj; Konfitált sertéssült  
 2 féle választott köret  

Ár:2.800,-Ft/adag 
 
2.AJÁNLAT 

 Választott leves  
 Aszalt szilvával és füstölt sajttal töltött csirkemell roppanós bundában; Rántott 

csirkecomb; Sonkával-sajttal töltött sertéskaraj bordírozva  
 2 féle választott köret  

Ár:2.800,-Ft/adag 
 
3.AJÁNLAT 

 Választott leves  
 Mandulás csirkemell; Egészben sült sertés szűzpecsenye; Cigánypecsenye  
 2 féle választott köret 

Ár:2.800,-Ft/adag 
 
4.AJÁNLAT 

 Választott leves  
 Rántott karfiol; Grillezett camembert; Roston sült gombafejek tartármártással 

kínálva 
 2 féle választott köret 

Ár:2.400,-Ft/adag 
 

Ételérzékenység esetén, ill. vegetáriánus étkezés, valamint más elképzelés, igény 
esetén kérje személyre szabott ajánlatunkat. 

Ételallergia, intolerancia figyelembevételével rendelt ételnél (pl. glutén- vagy laktóz 
érzékenység esetén) 30 %-os felárral szükséges számolni. 

 

 



SZENDVICSEK 

Választható ízek: 

 sonkás 
 camembert sajtos 
 száraz szalámis 
 kolbászos 
 lazacos 
 körözöttes, 

Ár: Zsúrszendvics (Erzsébet kenyérből): 950,- Ft/3db/adag  

Ár: Party-szendvics (bagettből):950,- Ft/5db/adag  

Ételérzékenység esetén, ill. vegetáriánus étkezés, valamint más elképzelés, igény 
esetén kérje személyre szabott ajánlatunkat. 

Ételallergia, intolerancia figyelembevételével rendelt ételnél (pl. glutén- vagy laktóz 
érzékenység esetén) 30 %-os felárral szükséges számolni. 

 

 
 

ÚTI CSOMAG 

 2 db rántott húsos szendvics  
 2 db alma  
 1 db 0,5 l szénsavas vagy szénsavmentes ásványvíz 
 1 db csoki 

Ár: 1.500,-Ft/csomag  

 2 db száraz szalámis szendvics (minőségi szalámiból ) 
 2 db alma  
 1 db 0,5 l szénsavas vagy szénsavmentes ásványvíz  
 1 db csoki   

Ár: 1.300,-Ft/csomag  

 
 
 
 

 



HELYBEN SÜTÖTT HÁZI POGÁCSA 

 Natúr:2.000.- Ft/kg 
 Sajtós:2.300,-Ft/kg 
 Magos:2.200.- Ft/kg 
 Töpörtyűs:2.500,- Ft/kg 
 Burgonyás:2.100,- Ft/kg 

 
 

CSOPORTOK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT AJÁNLATAINK 

 Zöldborsóleves; Bolognai spagetti :1.150,- Ft/adag 
 Húsleves; Rántott sertés karaj hasábburgonyával és salátával: 1.150,- Ft/adag 
 Tavaszi zöldségleves; Sertéspörkölt galuskával és savanyúsággal: 1.150,- 

Ft/adag 
 Napi leves; Rántott csirkemell és rántott sajt, rizzsel és tartármártással: 1.150,- 

Ft/adag 
 Csontleves; szezámmagos csirkemell hasábburgonyával és salátával: 1.190,- 

Ft/adag 
 Hot-dog: 550,- Ft/db 
 Hamburger-menü (hamburger + sültburgonya): 1300,- Ft/adag 
 Gyros tál:1300,-Ft/adag 

A fenti fogások leves nélkül: -150,- Ft 

Palacsinta-desszert (2 db/adag):  

 kakaós, fahéja, lekváros: 350,- Ft/2 db/adag 
 nutellás, túrós: 500,- Ft/2 db/adag 

A menüajánlat menzai adagokat tartalmaz, elsősorban általános iskolás 
gyermekeknek ajánljuk. Középiskolás (és 7-8. osztályosoknak) diákoknak és 

felnőtteknek EXTRA adagot javaslunk.  

EXTRA- felár: +400,- Ft.  

Ételérzékenység esetén, ill. vegetáriánus étkezés, valamint más elképzelés, igény 
esetén kérje személyre szabott ajánlatunkat. 

Ételallergia, intolerancia figyelembevételével rendelt ételnél (pl. glutén- vagy laktóz 
érzékenység esetén) 30 %-os felárral szükséges számolni. 

 
 



NAPI MENÜ 

 A menü: hetente változó, kétfogásos menü:950,-Ft 
 B menü:Napi leves; Rántott sajt rizzsel tartármártással:1.050,-Ft 
 C menü: Napi leves; Grillezett csirkemell steakburgonyával:1.050,-Ft 
 D menü: Napi leves; Rántott szelet házi sültburgonyával:1.050,-Ft 

Menü leves nélkül: -150,-Ft 

Csak napi leves: 300,-Ft 

Csak napi második fogás: 800,-Ft 

Napi menü kiszállítva: 1.050,-Ft 

A Zengő Ifjúsági Táborba történő szállítás: 3.000,- Ft/alkalom 

 
 

SVÉDASZTALOS AJÁNLATOK 

1. ASZTAL 
 

Leves:Egy féle leves választható. 
 Húsleves finommetélttel 
 Májgombóc leves  
 Csirkeragu leves  
 Felesborsó- krémleves baconchipsszel  
 Sertésraguleves 

Főételek: 
 Sertéspaprikás  
 Sült csirkecomb  
 Rántott csirkemell   

Köretek: 
 Párolt rizs 
 Házi sültburgonya 

Saláta: 
 Káposztasaláta 

Ár:2.900.-Ft/adag 
 
 
 
 
 
 



2. ASZTAL 
 

Leves:Egy féle leves választható. 
 Húsleves finommetélttel 
 Májgombóc leves  
 Csirkeragu leves  
 Felesborsó- krémleves baconchipsszel  
 Sertésraguleves 

Főételek: 
 Bakonyi sertésragu  
 Sertés cordonbleu 
 Bordírozott csirkemell  

Köretek: 
 Hasábburgonya 
 Rizi-bizi 

Saláta: 
 Vegyes saláta  

Ár:3.300,-Ft/adag 
 

3. ASZTAL 
 

Leves:Egy féle leves választható. 
 Húsleves finommetélttel 
 Májgombóc leves  
 Csirkeragu leves  
 Felesborsó- krémleves baconchipsszel  
 Sertésraguleves 

Főételek: 
 Konfitált kacsacomb   
 Libamájjal töltött csirkemell bordírozva  
 Baconnal és lilahagymával töltött karaj   

Köretek: 
 Steakburgonya, jázmin rizs, grillzöldség  

Saláta: 
 Görög saláta  

Ár:3.900,- Ft/adag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ASZTAL 
 

Leves:Egy féle leves választható. 
 Húsleves finommetélttel 
 Májgombóc leves  
 Csirkeragu leves  
 Felesborsó- krémleves baconchipsszel  
 Sertésraguleves 

Főételek: 
 Dijoni mustáros csirkemell baconben 
 Egészben sült sertésszűz 
 Rib-eye steak  

Köretek: 
 Zöldséges rizs 
 Házi sültburgonya 
 Grillzöldség  

Saláta: 
 Tejfölös uborkasaláta  

Ár:4.900,- Ft/adag 
 

 
 


