GYROS
Csirke Gyros pitában 								
Bőséges Gyrostál sült burgonyával vagy jázmin rizzsel					
Feltétként olíva bogyó, Feta sajt 						

650,1200,-

+100,- / feltét

HOT-DOG
Hot-Dog: fél baguette, frankfurti virsli, pirított hagyma, csemege uborka, ketchup, mustár		

390,-

Sajtos Hot-Dog: fél baguette, frankfurti virsli, sajt, ketchup, mustár		

450,-

		

Salsa Hot-Dog: fél baguette, frankfurti virsli, ketchup, salsa szósz, reszelt chedar vagy mozarella sajt

490,-

Tuti Hot-Dog: fél baguette, frankfurti virsli, bacon, kígyóubi, pirított hagyma, sajt, ketchup, mustár

550,-

Hot-Hot-Dog: fél baguette, frankfurti virsli, pirított hagyma, bacon, jalapeno, sajt, mustár, csípős ketchup 590,Grillkolbászos Hot-Dog: fél baguette, grillezett kolbász, dijoni mustár, jégsaláta, grillezett hagymakarika

790,-

REGGELIK (7.00-10.00ig)
Tojás rántotta 4 tojásból								 440,Plusz feltétek: kolbász, szalonna, hagyma			
+100,- /db
Bundás kenyér							

130,-

Bundás kenyér cheddar sajttal töltve							

250,-

MELEGSZENDVICSEK
Sonkás: baguette, vaj, sonka, sajt							

400,-

Húsos: baguette, húskrém, sajt							

450,-

Húsimádó: baguette, sonka, szalámi, bacon, sajt						

490,-

PALACSINTÁK
Túrós palacsinta									

120,-

Zserbós palacsinta									

120,-

Lekváros palacsinta									

120,-

Kakaós palacsinta
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Erzsébet utalványt elfogadunk. Áraink forintban értendők
és tartalmazzák az ÁFÁt! ÁFÁs számla igényüket, valamint
ha nagy címlettel fizetnek kérjük előre jelezzék!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Igló utca
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490,-

Minimális rendelési összeg: 1490,A kiszállítás díjmentes.

eK

Nutellás, Túrós-citromos krémes, Túrós-barackos, Vanília krémes				

RENDELÉSFELVÉTEL: H-P: 17:30-ig, Szo: 15:30-ig
+36 1 400 7676 +36-30-30-80-506
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ÓRIÁS PALACSINTÁK								

TÁTRA TÉRI PIAC BELSŐ UDVAR
Nyitva: H-P: 7:00-18:00 Szo: 7:00-16:00
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Nutellás palacsinta									

HAMBURGEREK - Saját marhahúspogácsával (17dkg) készült retro burgerek

FRISSEN SÜLTEK (2 szelet hús)

1. Classick: pufi, hús, jégsali, paradicsom, hagyma,csemegeubi,ketchup,mustár		

820,-

Ezermagvas Csirkemell 								1090,-

2. Sajtburger: pufi, hús, jégsali, cheddar, paradicsom,hagyma, csemegeubi, ketchup, mustár

890,-

Rántott Csirkemell 								1090.-

3. Dupla Sajtburger: pufi, dupla husi, dupla sajt, jégsali, paradicsom,hagyma, csemegeubi,
ketchup, mustár

1250,-

Roston Csirkemell 								1090,-

4. Retro: pufi, hús, paradicsom, hagyma, csalamádé,ketchup, mustár			

890,-

5. Bacon: pufi, hús, cheddar, jégsali, paradicsom, hagyma,csemegeubi, bacon, ketchup, mustár

890,-

6. Jalapeno: pufi, hús, cheddar szósz, jégsali, paradicsom,hagyma, jalapeno, csípos ketchup, mustár 890,7. Ínyenc: pufi, 2 hús, 2 bacon, cheddar szósz, kígyóubi,paradicsom, hagyma, ketchup, mustár

1250,-

8. Gombás: pufi, hús, cheddar, jégsali, pirított hagyma,kígyóubi, pirított gomba, ketchup, mustár

890,-

9. Baconos BBQ: pufi, hús, cheddar, jégsali, pirított hagyma,csemegeubi, bacon, BBQ szósz

890,-

10. Extra BBQ: pufi, hús, jégsali, cheddar szósz, majonéz, rántott hagymakarika, BBQ szósz

990,-

11. Rántott Csirkeburger: pufi, rántott csirkemell, jégsali,paradicsom, hagyma, sajt, majonéz

990,-

12. Hawaii Burger: pufi, roston csirkemell, jégsali, majonézgrillezett ananász, sajt		

890,-

13. Amerikai CsirkeBurger: pufi, roston csirkemell, jégsali, hagyma,amerikai káposzta, kígyóubi, sajt

890,-

14. Csípős Csirke: pufi, roston csirkemell, jégsali, pepperonin paprika,hagyma, paradicsom, sajt,
erős ketchup

890,-

15. Ránrott Sajt / Vega Burger: pufi, jégsali, csemegeubi, paradicsom,hagyma, rántott sajt, majonéz

790,-

16. Magyaros hamburger: pufi, hús, grillezett kolbász, grillezett hagyma, 		
paradicsom, uborka ketchup, mustár

890,-

17. Extra magyaros: pufi, hús, grillezett sonka, grillezett kolbász, grillezett hagyma
paradicsom, uborka ketchup, mustár

990,-

18. Giga burger (összsúly 1kg): pufi, 35dkg hús, bacon, rántott sajt, rántott hagymakarika,
mexikói öntet, lila hagyma

1750,-

19. King Kong burger (összsúly 2kg): pufi, 70 dkg hús, házi grillkolbász, rántott sajt, bacon halom,
hagyma karika, sajt szósz, jégsali, paradicsom, hagyma, kígyó uborka

3790,-

WRAP (30) cm

Sajtos Bundás Csirkemell 								1190,Párizsias Csirkemell 								1190,Mozarellás Csirkemell: paradicsom, mozarella sajt 					

1290,-

Holstein Szelet: roston csirkemell, tükörtojás 						

1290,-

Tuti Borzas: roston csirkemell, fokhagymás tejfölös szósz, reszelt chedar sajt 			

1290,-

Óvári Szelet: roston csirkemell, pirított gomba, sonka, mozarella sajt 				

1290,-

Magyaros Csirkemell: roston csirkemell házi lecsóval 					

1290,-

Cigánypecsenye kakastaréjjal (sertésből vagy csirkéből) 					

1290,-

Bolognai Sertésborda (1szelet hús)							

1390,-

Alla Carbonara spagetti 								1290,Pácolt mustáros tarja petrezselymes burgonyával 					1490,-

SALÁTÁK, SAVANYÚSÁGOK
Görög saláta: jégsaláta, kígyó uborka, paradicsom, lilahagyma, feta sajt, olívabogyó 		

1190,-

Cézár saláta: pirított csirkemell csíkok, jégsaláta, koktélparadicsom, kígyó uborka, 		
cézár öntet, parmezán sajt

1290,-

Grillezett sajt saláta: grillezett sajt, kígyó uborka, koktélparadicsom, jégsaláta, reszelt sárgarépa,
kukorica, dió, alma

1390,-

Tonhal saláta: Tonhal, jégsaláta, kígyó uborka, koktél paradicsom, hagyma, reszelt sárgarépa,
olívabogyó

1390,-

Ráksaláta: 8db fokhagymás rák pirítva, jégsali uborka, koktélparadicsom, olivabogyó, parmezán

1890,-

Házi ecetes paprika

350,-		

Házi csalamádé		

350,-

Házi kovászos uborka

350,-		

Majonézes kukorica

390,-

390,-		

Tejfölös uborkasaláta

490,-

Csirkés: tortilla lap, roston csirke, paradicsom, hagyma, amerikai káposzta			

720,-

Amerikai káposzta sali

Cézár: tortilla lap, rántott/roston csirke, jégsali, paradicsom, ezersziget öntet, hagyma

720,-

Salsa: tortilla lap, rántott/roston csirke, jégsali, paradicsom, sajt, salsa szósz, majonéz

720,-

KÖRETEK					

ÖNTETEK, PLUSZ FELTÉTEK:

Vega: tortilla lap, rántott sajt, jégsali, hagyma, pardicsom, majonéz 		

850,-

Hasábburgonya			

350,-

Fűszeres steak burgonya		

350,-

Jázmin rizs			

390,-

Kukoricás vagy Rizibizi jázmin rizs

490,-

Gomba, hagyma, kígyó uborka
100,- /db
paradicsom, ananász, pepperoni,
jalapeno, szalámi, kolbász, sonka,
bacon, mozzarella sajt, cheddar sajt,
mexikói csípős salsa, tartár

Vegyes köret			

490,-

Rántott hagymakarika 8db

Petrezselymes burgonya 		

490,-

Párolt Zöldségek 		

490,-

			

		

Mexikói: Tortilla lap, mexikói kukoricás chilis bab, jégsaláta, kaliforniai paprika, hagyma, chedar sajt

1190,-

Marhahúsos: Tortilla lap, jégsaláta, fűszeres pirított marhahús, paradicsom, kígyó uborka, hagyma,
chedar sajt, barbecue szósz

1190,-

Grillezett sajtos: tortilla lap, jégsaláta, rukkola, reszelt sárgarépa, kukorica, házi majonéz, 		
grillezett sajt, alma, dió

1190,-

590,-

