
Köszöntjük éttermünkben!
Éttermünk Botykapeterden található a 6-os főút mentén,  

Pécs városától 30 km-re, Szigetvártól 4 km távolságra.

2003-ban nyitottunk családi vállalkozásként.
Célunk, hogy Ön jól érezze magát nálunk  

és elégedetten távozzon.
Bízunk benne, hogy mielőbb visszatérő vendégünkként 

üdvözölhetjük!

Üzletvezető és tulajdonos: Hóbor Lászlóné

PÁLMA VENDÉGLŐ

További információ:
www.palmavendeglo.hu

Jó étvágyat kívánunk!
Wir wünschen Ihnen guten Appetit!

We wish you good appetite!



Levesek/Suppen/Soups

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.

Csontleves cérnametélttel ________________ 550.-
Fleischbrühe mit Fadennudeln
Clear soup with angel hair pasta

Újházy tyúkhúsleves ______________________ 690.-
Hühnersuppe „Újházer’’Art
Újházy chicken broth

Erdei gombaleves tejföllel tálalva _________ 690.-
Champignonsuppe
Mushroom soup

Házi májgombócleves ______________________ 690.-
Leberknödelsuppe
Clear soup with liver dumplings

Fokhagymakrémleves, sajttal tálalva _______ 690.-
Knoblauchcremesuppe
Garlic cream soup

Hideg eperkrémleves ______________________ 790.-
Kalte Erdbeer Cremesuppe
Cold strawberry cream soup



Tükörtojás _____________________________150.-/db
Spiegelei
Fried Eggs

Sült hagymakarika ________________________ 400.-
Gebratene Zwiebelringe
Fried onion rings

Hortobágyi csirkehúsos palacsinta_________ 1200.-
Palatschinken á la Hortobágy, mit Hähnchenfleisch gefüllt, 2 Stk. Pancakes 
á la  Hortobágy, filled with chicken meat, 2 bites

Rántott gomba ___________________________ 890.-
Panierte Champignons
Deep fried mushrooms

Rántott sajt _____________________________ 1050.-
Gebackener Käse
Deep fried cheese

Rántott Camembert áfonyalekvárral ______ 1350.-
Gebackener Camembert
Deep fried camembert

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.

Feltétek/Auflagen/Additional

Előételek/Vorspeisen/Appetizers



Bolognai spagetti ____________________________________ 1290.-
Spaghetti Bolognese

Túrós csusza szalonnával és tejföllel tálalva ___________ 1290.-
Topfenfleckerl
Diced paste with curd cheese

Túrógombóc tejföllel, porcukorral és fahéjjal tálalva __ 1190.-
Topfenknödel
Cottage cheese dumplings

Tésztákból csak egész adag rendelhető.

Tészták/Mehlspeisen/Noodles



Csirkecomb rántva (filézett) ___________________ 1280.-
Panierte Hühnerschenkel
Deep fried drumsticks

Jércemell párizsiasan __________________________ 1280.-
Hünchenbrust auf Pariser Art
Chicken filet Paris style

Sajtos pulykamell rántva ______________________ 1390.-
Putenbrust mit Käse
Turkey filet with cheese

Grillezett jércemell __________________________ 1050.-
Hünchenbrust gegrillt
Grilled chicken filet

Magyaróvári csirkemell grillezve  
(sonka, gomba, sajt) ____________________________ 1590.-
Magyaróvárer Hünchenbrust (Schinken, Champignons, Käse)
Chicken filet Magyaróvár style (ham, mushrooms, cheese)

Sajtos-sonkás csirkemell rántva ________________ 1590.-
Panierte Hünchenbrust mit Käse und Schinken
Deep fried chicken filet with cheese and ham

Csirkemáj rántva ______________________________ 1390.-
Gebratene Hühnerleber
Deep fried chicken liver

Mozzarellás-paradicsomos csirkemell grillezve ____ 1690.-
Hünchenbrust gegrillt, mit mozzarella und tomate
Grilled chicken filet, with mozzarella and tomato

Szárnyasételek/Geflügelgerichte/
Poultry dishes



Csirkemell grillezve, friss salátaágyon _________ 1690.-
Hünchenbrust gegrillt, auf Salatbett
Grilled chicken filet, on salad

Brokkolival és füstölt sajttal töltött 
csirkemell rántva _____________________________ 1690.-
Backhuhn mit brokkoli und Räucherkäse gefüllt
Broccoli and smoked cheese stuffed breaded chicken breast

Zöldfűszeres túróval töltött csirkemell rántva _ 1690.-
Backhuhn mit gewürzig Topfen gefüllt
Breaded chicken breast, stuffed with green spiced cottage cheese

Csirkemell steak snidlingmártással és krokettel _ 1990.-
Hühnchen steak mit krokett und Schnidling sosse
Chicken breast steak with chive sauce and potato croquettes

Aszalt szilvával töltött pulykamell rántva _____ 1690.-
Panierte, mit Pflaumen gefüllte Putenbrust
Deep fried turkey filet, filled with plums

Borzas csirkemell 
(csirkemell párizsiasan, tejföl, reszelt sajt) ______ 1690.-
Hünchenbrust auf Pariser Art mit Käse und créme fraiche
Deep fried chicken filet with cheese and créme fraiche

Kijevi jércemell rántva (fűszervaj, sajt) _________ 1590.-
Kiewer Hünchenbrust (Kräuterbutter, Käse)
Deep fried chicken Kiev Art (Herbal butter, cheese)

Rántott csirkmell ____________________________ 1150.-
Paniertes Hünchenfilet
Deep fried chicken filet

Gyümölcsös pulyka 
(párolt pulykamell, mézes-fahéjas gyümölcsökkel) _ 1590.-
Pute in Honig mit verschiedene Obstorten, gedünstet
Turkey with fruits (mixed fruits, steamed)

Fokhagymás csirkemell héjában sült burgonyával 1990.-
Hünchenbrust mit Knoblauch und gebratene Pellkartoffeln
Chicken filet with garlic and fried boiled potatoes

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.



Rántott szelet ___________________________________1150.-
Wiener Schweineschnitzel
Vienna pork scallop

Cigánypecsenye (hosszú fehér karajból) ____________1290.-
Zigeunerbraten
Gipsy steak

Holstein szelet (natúrszelet, tükörtojás) ___________1390.-
Holsteinbraten mit Spiegelei
Holstein cutlet with fried eggs

Sertésborda sajttal és sonkával töltve _____________1490.-
Schweinskarree, gefüllt mit Käse und Schinken
Fried pork chop, filled with cheese and ham

Sertésborda sajttal, gombával és sonkával töltve ___1590.-
Schweinskarree, gefüllt mit Käse, Champignons und Schinken
Fried pork chop, filled with cheese, mushrooms and ham

Párizsi sertésszelet _______________________________1150.-
Pariser Schweineschnitzel
Paris pork scallop

Kondás tekercs (sonka, szalonna, sajt) _____________1590.-
„Schweinehirten”-Roulade (Schinken, Bacon, Käse) „Pigman” roulade  
(ham, bacon, cheese)

Sült oldalas héjában sült 
burgonyával és párolt káposztával _________________2190.-
Spanferkel
Roasted pig

Sertéshúsból készült ételek/
Schweinefleischgerichte/Pork dishes



Sertéskaraj kapormártással _______________________1590.-
Schweinekotelett mit Dillsoße
Pork cutlet with dill sauce

Fokhagymás hústekercs 
(fokhagyma, sonka szalámi, sajt) ___________________1590.-
Fleischroulade mit Knoblauch, Schinken und Käse
Meat roulade with garlic, ham and cheese

Sertéshús jóasszony módra ________________________1590.-
(natúr sertéskaraj, cukorborsós-sonkás-szalonnás-gombás ragúval)
Schweinefleischauf „gute Hausfrauen”-Art mit Erbsen, Champignons und Bacon
Pork „good housewife”style with peas, mushrooms and bacon

Erős Pistás hústekercs ____________________________1590.-
(szalonna, sajt, Erős Pista, száraz szalámi, csemege uborka)
Scharfe Fleischroulade (Speck, Hartkäse, scharfe Salami, saure Gurken)
Spicy mear roulade (Bacon, hard cheese, spicy salami, pickles)

Favágó steak 
(pácolt, fűszerezett sertéskaraj sült szalonnával) ___1690.-
Holzfällersteak
Lumberjack steak

Brassói aprópecsenye _____________________________1590.-
Kronstädter Kleinbraten (mit Bratkartoffeln)
Small roast bite „Brasso style”(with rost potatoes)

Zengővárkonyi tekercs (sonka, sajt, csemege uborka) _1590.-
Roulade auf Zengővárkonyer Art
Roulade „Zengővárkony” style

Tanyasi tekercs 
(hagymával, szalonnával, héjas burgonyával) ________1990.-
Roulade auf Landart mit Zwiebeln, Bacon und Pellkartoffeln
Farmer roulade with onion, bacon and boiled potatoes

Bajor csülök héjas burgonyával ____________________2490.-
(mézes-sörös egész csülök)
Bayerische Schweinehaxe mit Pellkaroffeln
Shin of pork „Bavarian” style with boiled potatoes



Csülök pékné módra héjas burgonyával _____________2690.-
(sült első csülök, sült hagymakarika, héjas burgonya)
Schweinshaxe auf Bäcker-Art (gebratene Haxe und Zwiebelringe, Pellkartoffeln)
Shin of pork Baker style (fried shin and onion rings, boiled potatoes)

Tejfölös füstölt főtt csülök grillezve 
héjas burgonyával ________________________________2490.-
Geräucherte und gekochte Schweinshaxe mit Sahne und Pellkartoffeln
Smoked and cooked shin of pork with sour cream and boiled potatoes

Füstölt, főtt csülök párolt káposztával, 
héjas burgonyával ________________________________2590.-
Geräucherte und gekochte Schweinshaxe mit gedünstetem Sauerkraut und Pellkartoffeln
Smoked and cooked shin of pork with boiled cabbage and potatoes

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.



Hagymás rostélyos ____________________________ 2090.-
Zwiebelrostbraten
Steak with fried onions

Roston hátszín erdei gombamártással ___________ 2190.-
Lende mit Waldpilzsauce
Sirloin with wild moshroom sauce

Fűszervajas hátszín ____________________________ 1890.-
Lende mit Kräuterbutter
Sirloin with herbal butter

Marhahúsból készült ételek/
Rindfleischgerichte/Beef dishes

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.



Pontyszelet rántva_______________________ 1490.-
Panierter Karpfen
Deep fried carp

Rántott halfilé (tőkehalfilé) _____________ 1490.-
Paniertes Fischfilet
Deep fried fish filet

Fogasfilé rántva _________________________ 2300.-
Paniertes Zanderfilet
Deep fried pike-perch filet

Fogasfilé roston kapormártással __________ 2500.-
Zanden mit gegriller und Dillsoße
Pike-perch filet with dill sauce

Fogasfilé erdei gombamártással ___________ 2500.-
Zander mit Waldpilzsauce
Pike-perch filet with wild mushroom sauce

Fogasfilé roston 
serpenyős zöldségekkel, citrommártással ___ 2900.-
Zander mit gegrillter Gemüse und Zitronensoße
Pike-perch with grilled vegetables and lemon sauce

Halételek/Fischspezialitäten/
Fish specialities

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.



Rizs ______________________________________ 400.-
Reis
Rice

Rizi-bizi __________________________________ 450.-
Bunter Reis
Rice and peas

Gombás rizs _______________________________ 450.-
Reis mit Champignons
Rice with mushrooms

Galuska __________________________________ 400.-
Nockerln
Dumlings

Hasábburgonya ___________________________ 490.-
Pommes frites
French fries

Vajas petrezselymes burgonya _______________ 450.-
Petersilienkartoffeln
Parsleyed potatoes

Krokett __________________________________ 450.-
Kroketten
Croquettes

Héjas burgonya____________________________ 550.-
Pellkartoffeln
Boiled potatoes

Sós burgonya _____________________________ 400.-
Salzkartoffeln
Salted potatoes

Zöldköret ________________________________ 550.-
Frühlingsgemüse

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.

Köretek/Beilegen/Side Orders



Grilltál 1 személyre __________________________________________ 2190.-
(grillezett csirkemell, füstölt csülök, natúr sertésszelet, virsli, héjas burgonya)
GRILLPLATTE  
(Hünchenbrust gegrillt, geräucherte Schweinshaxe, Schweinebraten, Würstchen, Pellkartoffeln)
GRILL PLATTER (grilled chicken filet, smoked shin of pork, filet of pork, sausages, boiled potatoes)

Vegyestál 1 személyre _________________________________________ 2190.-
(sajtos-sonkás sertésborda, hasábburgonya, tükörtojás, vegyes saláta)
GEMISCHTE PLATTE
(Schweinskarree mit Käse und Schinken, Pommes frites, Spiegelei, mixed salat)
MIXED PLATTER
(Fried pork chop with cheese and ham, French fries, fried eggs, mixed salad)

Fatányéros 1 személyre ________________________________________ 1990.-
(sertésflekken, héjában sült burgonya, tükörtojás)
HOLZFÄLLERPLATTE (Schweinsfleck, gebratene Pellkartoffeln, Spiegelei)
LUMBERJACK PLATTER (barbecued pork, fried boiled potatoes and fried eggs)

Gyros-tál ___________________________________________________ 1550.-
Gyros-Platte
Gyros platter

Pálmatál 2 személyes__________________________________________ 3900.-
(sajtos-sonkás csirkemell rántva, rántott szelet, cigánypecsenye, vegyes köret)
PALMENPLATTE (FÜR 2 PERSONEN)
(Panierte Hahnchenbrust mit Käse und Schinken, Wiener Schweineschnitzel, Zigeunerbraten,  
gemischte Beilagen)
PALM-PLATTER (FOR 2 PERSONS)
(Deep fried chicken filet with cheese and ham, Vienna pork scallop, Gipsy steak, mixed garnishes)

Tálak/Platten/Plattes



Fatál 2 személyes _____________________________________________ 4900.-
(sonkás-sajtos sertésborda grillezve, párizsi szelet, rántott csirkecomb, sült csülök, vegyes köret)
HOLZPLATTE (FÜR 2 PERSONEN)
(Schweinskarree mit Kase und Schinken gegrillt, Pariser Schnitzel, panierte Hühnerschenkel, gebratene 
Schweinshaxe, gemischte Beilagen)
LUMBERJACK PLATTER (FOR 2 PERSONS)
(Grilled fried pork chop with cheese and ham, Paris scallop, deep fried drumsticks, fried shin of pork, 
mixed garnishes)

Gazdatál 2 személyes _________________________________________ 4000.-
(sertésborda jóasszony módra, grillezett csirkemell, rántott gomba, rántott sajt, vegyes köret)
BAUERNPLATTE (FUR 2 PERSONEN)
(Schweinefleisch auf „gute Hausfrauen”-Art, gegrillte Hühnchenbrust, panierte Champignons, gebackener 
Käse, gemischte Beilagen)
FARMER PLATTER (FOR 2 PERSONS)
(Pork „good housewife” style, grilled chicken filet, deep fried mushrooms, deep fried cheese and mixed 
garnishes)

Séftál 2 személyes ____________________________________________ 4600.-
(füstölt csülök, borzas csirkemell, gombás hátszín, Erős Pistás hústekercs, vegyes köret)
CHEFPLATTE (FÜR 2 PERSONEN)
(Geräucherte Schweinshaxe, Hünchenbrust auf Pariser Art mit Käse und créme fraiche, Lende mit 
Champignons, scharfe Fleischroulade, gemischte Beilagen)
CHEF PLATTER (FOR 2 PERSONS)
(Smoked shin of pork, deep fried chicken filet with cheese and créme fraiche, Haunch with mushrooms, 
spicy meat roulade, mixed garnishes)

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.



Sertéspörkölt _____________________________ 950.-
Schweinsgulasch
Pork goulash

Marhapörkölt ___________________________ 1390.-
Rindsgulasch
Beef goulash

Pacalpörkölt csülökkel __________________ 1390.-
Panzen-Gulasch
Tripe goulash

Babgulyás _______________________________ 1290.-
Bohnengulasch
Bean-goulash

Gulyásleves (marhahúsból) _______________ 1290.-
Gulaschsuppe
Goulash soup

Jókai bableves ____________________________ 1290.-
(kolbászos, csülkös bableves tejföllel) 
Bohnensuppe auf Jókai Art
„Jókai” bean soup

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.

Készételek/Tagesgerichte/ 
Daily dishes



Az étteremben önkiszolgáló salátabár működik _400.-/adag
Im Restaurant gibt es Selbstbedienungs-Salatbar für __ 400 HUF/Portion
There is a self-service salad bar in the restaurant for___ 400 HUF/Portion

Napsugár saláta __________________________________790.-
(friss vegyes saláta, gomba, öntet, reszelt sajt)
Sonnenschein-salat (frischer gemischter Salat, Champignon, Soße, Käse) 
Sunshine salad (fresh mixed salad, mushrooms, sauce, cheese)

Görög saláta _____________________________________790.-
(friss vegyes saláta, fetasajt, olívabogyó)
Griechischer salat (frischer gemischter Salat, Feta, Oliven)
Greek salad (fresh mixed salad, feta cheese, olives)

Mátrai saláta _____________________________________790.-
(friss vegyes saláta, alma, ananász, sonka, majonéz)
Mátraer salat (frischer gemischter Salat, Apfel, Ananas, Schinken, Mayonnaise)
Mátra salad (fresh mixed salad, apple, pineapple, ham, mayonnaise)

Vitamin saláta ____________________________________680.-
(friss saláta, paprika, káposzta, paradicsom)
Vitamin salat (frischer Salat, Paprika, Kraut, Tomaten)
Vitamin salad (fresh salad, peppers, cabbage, tomato)

Kertész saláta ____________________________________680.-
(paprika, paradicsom, uborka, saláta, hagyma)
Gärtner-Salat (Paprika, Tomaten, Gurken, Kopfsalat, Meerrettich, Zwiebeln)
Gardner salad (peppers, tomato, cucumber, lettuce, radish, onion)

Saláták/Salat/Salads



Ínyenc saláta _____________________________________790.-
(friss vegyes saláta, trappista sajt, sonka, tojás, joghurtos-kapros salátaöntet)
Feinschmecker-salat (frischer gemischter Salat, Käse, Schinken, Eier)
Gourmet-salad (fresh mixed salad, cheese, ham, eggs)

Tejfölös uborkasaláta _____________________________490.-

Tartármártás/Tartar-sosse/Sauce tartare ___________250.-

Ketchup _______________________________________________ 200.-
Majonéz/Mayonnaise ____________________________________ 250.-
Mustár/Senf/Mustard ____________________________________ 250.-
Joghurtos salátaöntet/Joghurtdressing/Yoghurt dressing _________ 250.-
Tejföl/Créme Fraiche/Sour cream ___________________________ 100.-
Torma/Meerrettich/Horseradish

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.



Túrós-barackos palacsinta ____________220.-/db/Stk./pc.
Topfenpalatschinken mit Pfirsich
Pancakes with curd cheese

Áfonya lekváros palacsinta ___________180.-/db/Stk./pc.
Palatschinken mit Heidelbeeren
Pancakes with cranberries

Gyümölcsös vaníliakrémes palacsinta __220.-/db/Stk./pc.
Palatschinken mit Obst und Vanillesoße
Pancakes with fruit-vanilla dressing

Kakaós palacsinta ____________________180.-/db/Stk./pc.
Palatschinken mit Kakao
Pancakes with cacao

Mogyorókrémes palacsinta ____________220.-/db/Stk./pc.
Palatschinken mit Nutella
Pancakes with chocolate cream

Fahéjas palacsinta ____________________180.-/db/Stk./pc.
Palatschinken mit Zimt
Pancakes with cinnamon

Gundel palacsinta ____________________250.-/db/Stk./pc.
Gundelpalatschinken
Pancakes á la Gundel

Desszertek/Dessert/Desserts



1.  Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, 
kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek, kivéve: a) 
búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is (1); b) búzából készült 
maltodextrin (1); c) árpából készült glükózszirup; d) alkoholpárlatok – 
így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt 
gabonafélék.

2. Rákfélék és a belőlük készült termékek.
3. Tojás és a belőle készült termékek.
4.  Hal és a belőlük készült termékek, kivéve: a) vitaminok vagy 

karotinoidkészítmények hordozójaként használt halenyv; b) a sör és a bor 
derítőanyagaként használt halenyv vagy vizahólyag.

5. Földimogyoró és a belőlük készült termékek.
6.  Szójabab és a belőle készült termékek, kivéve: a) teljes mértékben finomított 

szójababolaj és zsír (1); b) szójababból származó természetes vegyes 
tokoferolok (E306); természetes D-alfa tokoferol, természetes D-alfa 
tokoferol-acetát, természetes D-alfa tokoferol-szukcinát; c) szójabab olajából 
nyert nyert fitoszterolok és fitoszterol-észterek; d) szójabab olajából nyert 
szterolokból előállított fitosztanol-észter.

7.  Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt), kivéve: a) 
alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági etil-alkohol – készítéséhez 
használt tejsavó; b) laktit.

8.  Diófélék, azaz mandula (Amígdalus communis L.), mogyoró (Corylus 
avellana), dió (Juglans regia), kesudió (Anacardium occidentale), pekándió 
(Carya illinoinensis [Wangenh.] K. Koch), brazil dió (Bertholletia excelsa), 
pisztácia (Pistacia vera), makadámia vagy queenslandi dió (Macadamia 
ternifolia) és a belőlük készült termékek, kivéve az alkoholpárlatok – 
így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt 
csonthéjasok.

9. Zeller és a belőle készült termékek.
10. Mustár és a belőle készült termékek.
11. Szezámmag és a belőle készült termékek.
12.  Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter 

összkoncentrációt meghaladó mennyiségben; a számítást a fogyasztásra kész 
termékekre vagy a gyártó utasítása alapján elkészített termékekre vonatkozóan 
kell elvégezni.

13. Csillagfürt és a belőle készült termékek.
14. Puhatestűek és a belőlük készült termékek.

1169/2011/EU rendelet alapján az  
ALERGIÁT VAGY INTOLERANCIÁT OKOZÓ ANYAGOK ÉS TERMÉKEK


