NAGYKUNSÁGI
ÍZ –ÉS TERMÉKHÁZ
ÉTLAP

Érvényes: 2018. január 01-től

Reggeli ételeinket 9:00-11:00 között szolgáljuk fel.
Vendégeink kérésére ZÓNA (fél adag) adagot is felszolgálunk, melynek ára az
étlapon szereplő ár 70%-a.

REGGELI
ÉTEL KÍNÁLAT
1. Tükörtojás (3 db) /3/
2. Ham and eggs (2 db tojásból, sonka) /3/
3.Tojásrántotta (3 db tojásból) /3/
4. Kolbászos tojásrántotta (3 db tojásból) /3/
5. Kontinentális reggeli (vaj, lekvár, választott reggeli ital) /1, 7/
6. Bundás kenyér (2 szelet) /1,3/
7. Túri bundás kenyér (Tojásba mártott kenyér sajtosan, fokhagymásan) /1, 3, 7,/

350,450,350,450,450,390,390,-

ITAL KINÁLAT
HELYBEN KÉSZÜLT
8. Gyümölcs teák (2dl)
9. Fekete tea (2dl)
10. Zöld tea (2dl)
11. Méz (csomag)
12. Espresso kávé
13. Koffein mentes kávé
14. Hosszú kávé
15. Cappucino /7/
16. Latte Machiato /7/
17. Forró csoki /7/
18. Kávétejszín, kávépor, tejszínhab, tej /7/
19. Meleg tej (2 dl) /7/
20. Tejes kávé (2 dl) /7/
21. Kakaó (2 dl) /7/
22. Házi limonádé (1dl) (szezonális)
23. Házi szörp (1dl) (Hidegen –melegen)

180,180,180,50,280,280,280,310,380,270,30,90,140,140,90,90,-

Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink a 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek neve mellett megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.

Érvényes: 2018. január 01-től

ÍZLAP
ÍZHÁZ AJÁNLATA
LEVES CSÉSZÉBEN (3 dl)
24. Pergelt leves (reszelt tarhonya tészta, vöröshagyma, petrezselyem, sárgarépa,
burgonya, füstölt szalonna, gulyáskrém) /1/

25. Csipedli leves (burgonya, vöröshagyma, liszt, zsír, tojás) /1,3/
26. Kunsági becsinált leves (csirkehús, petrezselyem, répa, karalábé, citrom,
vöröshagyma, burgonya, paradicsom, fokhagyma, tejföl) /7/

440,490,490,-

FŐÉTEL
27. „Város alapítónk” 4 személyes bőségtálja (sült sertés tarja, borzas csirke, sült
oldalas, szalonna csíkok, rántott gomba, rántott sajt, rizs, sült burgonya, házi
savanyúság, tartármártás) /1,3,7,10/
28. Túri oldalas parasztosan, ahogy nálunk szeretik (sertés oldalas csíkban,
gazdagon fűszerezve) /9/

29. Hadjárat (sertés tarja, fokhagyma, vöröshagyma, csípős paprika) /10/
30. Túri bicskás (fűszerezett sertés tarja, szalonna csíkkal, lecsósan, szaftosan) /1,10/

7490,-

1190,1590,1490,-

31. Vándor batyu (sertés bordába zárt sonka, kolbász, bacon, uborka, sajt) /1,3,7/

1490,-

32. Csülök tál (főtt, füstölt csülök szeletek, héjas sült burgonyával, tejfölös,

1890,-

fokhagymás masszával egybesütve) /7/
33. Csülök Pékné módra (sertés csülök, burgonya, fokhagyma, petrezselyem,
fűszerek)
34. Nagykunsági bojtár pecsenye (sertés comb, kolbász, füstölt szalonna, lecsósan)

1690,1350,-

35. Tanyasi csirkemell paprikás, galuskával (csirkemell, paprika, paradicsom,
tejszín, hagyma) /7/

1190,-

36. Sertésborda Túriasan (sertéshús, sajt, gomba) /1,3,7/

1490,-

37. „Kun- Pali” (palacsinta tésztába töltött pörkölt alapanyag, sajttal-, tejföllel

1090,-

nyakon öntve) /1, 3, 7 /

38. Ízház kincse (sertés karaj, sonka, sajt, mustár) /1, 3, 7, 10/

1490,-

Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink a 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek neve mellett megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
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ÉTLAP
LEVES CSÉSZÉBEN (3 dl)
39. Húsleves csigatésztával /1,3,9/

450,-

40. Húsleves májgombóccal /1, 3, 6,9/

490,-

41. Szezonális gyümölcsleves /1,7/

450,-

42. Hagymaleves /1,7/

450,-

43. Sajt krémleves /1,7/

450,-

ELŐÉTEL
44. Rántott sajt /1,3,7/

950,-

45. Rántott gomba /1,3/

950,-

46. Csirkesaláta

850,-

47. Görögsaláta /7/

850,-

FŐÉTEL
48. Alföldi gulyásleves (0,5l) /1,3, 9/
49. Babgulyás (0,5l) /1,3,9/
50. Camembert sajt áfonyával /1,3,7/
51. Bolognai spagetti /1,3,7/
52. Brassói aprópecsenye
53. Zúzapörkölt
54. Pacalpörkölt
55. Marha lábszárpörkölt
56. Birkapörkölt

850,850,950,850,1350,990,1390,1450,1590,-

Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink a 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek neve mellett megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
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FRISSENSÜLT
57. Bakonyi sertés borda (sertés karaj, gomba, vöröshagyma, paprika, paradicsom,
liszt, tejföl) /1, 7,/

1490,-

58. Cigánypecsenye (sertés tarja) /10/

1590,-

59. Hagymás rostélyos (sertés tarja) /1,10/

1590,-

60. Rántott sertés szelet (sertés karaj)/1,3/

1050,-

61. Mézes, mustáros csirkemell /10/

1290,-

62. Rántott csirkemell /1, 3/

1190,-

63. Roston csirkemell

1190,-

64. Roston pulykamell

1190,-

65. Borzas csirke /1, 3/

1390,-

66. Gordon pulykamell /1,3/

1590,-

67. Aszalt szilvás pulykamell /1,3/

1590,-

68. 2 személyes „íz tál” (Gordon pulykamell, flekken, rántott sajt, hasábburgonya,

3990,-

párolt rizs, vegyes vágott, tartármártás) /1, 3, 7/

„APRÓNÉP” (GYERMEK) MENÜ 
69. Oli kedvence (sajtos, tejfölös tészta) /1, 3, 7/

650,-

70. Soy Luna csirkemell falatkái (rántott csirkefalatkák, hasábburgonya) /1, 3/

650,-

71. Kungfu Panda tésztája (bolognai spagetti) /1, 3, 7/

650,-

KÖRET
72. Héjában sült krumpli
73. Hasábburgonya
74. Burgonya püré /7/
75. Főtt burgonya
76. Párolt rizs
77. Rizi-bizi
78. Grillezett zöldség
79. Galuska /1,3/
80. Mexikói zöldségkeverék párolva

390,390,390,350,390,390,450,390,450,-

Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink a 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek neve mellett megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
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HÁZI SAVANYÚSÁG, SALÁTA, ÖNTET
81. Kovászos uborka

390,-

82. Alma paprika

390,-

83. Töltött alma paprika

390,-

84. Vegyes vágott

390,-

85. Csemege uborka

390,-

86. Káposztasaláta

390,-

87. Uborkasaláta

400,-

88. Paradicsomsaláta

400,-

89. Kertész saláta

490,-

90. Öntetek (cézár, joghurtos, ezer sziget, fokhagymás) /7/
91. Tartármártás/7,10/

220,250,-

DESSZERT
92. Palacsinta 2 db (ízes, kakaós, fahéjas) /1, 3, 7/
93. Palacsinta 2 db (nutellás, túrós) /1, 3, 7/
94. Fagylalt kehely 3 gombóc, tejszínhabbal
95. Gesztenyepüré /7, 8/
96. Nagykunsági csőröge fánk (szilvás, túrós) /1, 3, 7/

390,440,390,490,390,-

Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink a 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek neve mellett megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
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ITALLAP
SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ ITAL
Coca Cola (0,25 l)
Coca Cola Light (0,25 l)
Coca Cola Zéró (0,25 l)
Fanta narancs (0,25 l)
Sprite (0,25 l)
Kinley tonik (0,25 l)
Kinley gyömbér (0,25 l)
1,75l Coca Cola termékek

250,250,250,250,250,250,250,1200.-

Egység ár / L
1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1600.-

ROSTOS, SZŰRT ÜDÍTŐ ITAL
Házi rostos ivólé (0,33l) (alma, körte, stb..)
Házi rostos ivólé (0,33l) (Homoktövis)
Házi rostos ivólé (1dl)
Nestea (0,25 l) (citrom, barack)
Sió alma, őszibarack, körte stb…(1 dl)
Sió pet palack 0,5l (Friss ízek)
Cappy (0,25 l) narancs, eper, alma, körte

350,380,100.250,80,450.350,-

1060,1151,1000.1000,800,900.1400,-

500,170,30,-/dl

333,680,300,-

270,450,-

900,900.-

340,340,380,380,380,380,-

680.680,1151,1151.1151.1151.-

ÁSVÁNYVÍZ
Natur Aqua szénsavas, mentes (1,5l)
Natur Aqua szénsavas, mentes (0,25 l)
E szóda

SÖR
CSAPOLT SÖR
Soproni (0,3 l pohár)
Soproni (0,5 l korsó)
ÜVEGES SÖR
Soproni (0,5 l)
Borsodi (0,5 l)
Heineken (0,33 l)
Gösser 0,2% citromos (0,33l)
Gösser 0% citromos (0,33 l)
Gösser 0% (0,33 l)

KÉZMŰVES SÖRÖK
Meggy (0,5l)
Szilva (0,5l)
Ogre (0,5l)
Napkincse (0,33l)
Málnás búzasör (0,33l)
Magyar vándor (0,33l)

500,500,500,600,600,600,-

1000,1000,1000,1818,1818,1818,-

Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink a 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek neve mellett megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
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BOR AJÁNLAT
Forralt bor (szezonálisan)

1 dl
100,-

Egység ár / L
1000,-

1 dl
220,220,-

Egység ár / L
2200,2200,-

220,220,220,220,-

2200,2200,2200,2200,-

220,250,220,-

2200,2500,2200,-

1 üveg

Egység ár/ L
2800,2800,-

ROSE BOROK
Merlot rose édes
Kékfrankos rose félszáraz
FEHÉR BOROK
Chardonnay száraz
Juhfark száraz
Debrői hárslevelű félszáraz
Tokaji sárga muskotály édes
VÖRÖS BOROK
Egri bikavér száraz
Cabernet sauvignon száraz
Merlot édes

PEZSGŐ
Törley charmant doux édes 0,75l
Törley gála 0,75l

2100,2100,-

KESERŰ ITALOK
Zwack unikum
Zwack unikum szilvás
Jägermeister
Szt.Hubertus

2 cl
250,250,300,180,-

4 cl
500,500,600,360,-

1L
12500,12500,15000,9000,-

2 cl
380,-

4 cl
760,-

1L
19000,-

300,-

600,-

15000,-

200,-

400,-

10000,-

PÁLINKA
Panyolai (szilva, birs,
sárgabarack, alma, fürtös meggy)
Békési disznótoros (szilva,
barack, birsalma
Fütyülős (sárgabarack, szilva)

WHISKEY
Egység ár / L
Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink a 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek neve mellett megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
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Ballantines
Jim beam
Johnnie walker

2 cl
300,300,300,-

4 cl
600,600,600,-

1L
15000,15000,15000,-

4 cl
400,500,-

1l
10000,12500,-

4 cl
440,280,-

1l
11000,7000,-

VODKA
Royal
Bols

2 cl
200,250,-

KONYAK
Metaxa***
Napoleon

2 cl
220,140,-

LIKŐR, KRÉMLIKŐR
Baileys
Fenney’s
Garrone cherry

2 cl
300,200,200,-

4 cl
600,400,400,-

1l
15000,10000,10000,-

4 cl
500,-

1l
12500,-

RUM
Bacardi fehér

2 cl
250,-

ENERGIA ITAL
DB

Hell (0,25l)

350,-

Egység ár / L
1400,-

Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink a 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek neve mellett megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
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Allergén anyagok listája
Az ételek mellett szereplő számok allergéneket jelölnek
Allergén élelmiszer összetevők listája AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011.
október 25.)
1. Glutént tartalmazó gabona (búza, rozs, árpa, zab, tönköly, kamut-búza vagy ezek hibrid változatai) és azokból készült
termékek, kivéve
a) búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is(*),
b) búzából készült maltodextrin(*),
c) árpából készült glükózszirup,
d) gabonafélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú
italok készítéséhez használják.
2. Rákfélék és azokból készült termékek.
3. Tojás és abból készült termékek.
4. Halak és azokból készült termékek, kivéve
a) vitaminok vagy karotinoidok hordozójaként használt halenyv,
b) a sör és a bor derítéséhez használt halenyv és vizahólyag.
5. Földimogyoró és abból készült termékek.
6. Szójabab és abból készült termékek, kivéve
a) finomított szójabab olaj és zsír(*),
b) szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E 306), természetes D-alfa tokoferol, természetes D-alfa tokoferolacetát, természetes D-alfa tokoferol szukcinát,
c) a szójabab növényi olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol észterek,
d) a szójabab növényi olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter.
7. Tej és abból készült termékek (beleértve a laktózt is), kivéve
a) tejsavó, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok
készítéséhez használják,
b) laktit.
8. Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus avellana), dió (Juglans regia), kesudió (Anacardium
occidentale), pekándió [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], brazil dió (Bertholletia excelsa), pisztácia (Pistacia vera),
makadámia és queenslandi dió (Macadamia ternifolia) és azokból készült termékek, kivéve
a) diófélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok
készítéséhez használják.
9. Zeller és abból készült termékek.
10. Mustár és abból készült termékek.
11. Szezámmag és abból készült termékek.
12. Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter koncentrációt meghaladó mennyiségben.
13. Csillagfürt és abból készült termékek.
14. Puhatestűek és abból készült termékek.

Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink a 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek neve mellett megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.

