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/Soups/Suppen

Tárkonyos csirke raguleves burgonyagombóccal______1050.Chiken soup with tarragon and potato dumplings
Estragon-Hühnerragout-Suppe mit Kartoffelknödeln
1, 3, 7, 9

Erdei gombaleves tejföllel tálalva___________________850.Forest mushroom soup served with sour cream
Waldpilzsuppe mit Sauerrahm
1, 3, 7, 9

Házi májgombócleves________________________________850.House made liver dumpling soup
Hausgemachte Leberknödelsuppe
1, 9

Fokhagymakrémleves, sajttal tálalva_________________850.Garlic cream soup served with cheese
Knoblauchcremesuppe serviert mit Käse
1, 7, 9

Húsleves lúdgége tésztával__________________________790.Broth with ludgy dough
Rindfleischsuppe mit Nudeln
1, 3, 7, 9

Csülkös kolbászos bableves csipetkével_______________1790.Sliced sausage bean soup with pinch
Stelzenwurstbohnensuppe mit Felckerl
1, 3, 7, 9

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/Toppings/Auflagen
Tükörtojás______________________________________ 150.-/db
Fried Eggs
Spiegelei
3

Sült hagymakarika__________________________________400.Fried onion rings
Geröstete Zwiebelringe
1

Előételek/Appetizers/Vorspeisen
Hortobágyi csirkehúsos palacsinta__________________1590.Pancakes with chicken meat „Hortobágy” style
Hortobágy-Hühnchenpfannkuchen
1, 3, 7

Rántott Camembert áfonyával______________________1550.Deep fried camambert cheese with blueberry jam
Gebratener Camembert mit Blaubeeren
1, 3, 7

Rántott gombafejek tartárral______________________1080.Deep fried mushrooms with tartar sauce
Gebratene Pilzköpfe mit Tartar Sauce
1, 3, 7

Grillezett sajt, sokmagvas tökmagolajos salátával____1980.Grilled cheese , served with pumpkin seed oil salad with seeds
Gegrillter Käse mit mehrkörnigem Kürbisölsalat
7

Rántott sajt tartárral_____________________________1550.Deep fried cheese with tartar sauce
Gebratener Käse mit Tartar Sauce
1, 3, 7

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.
For a half portion you will be charged 75%.

Tészták/Pasta/Pastagerichte

Túrógombóc tejföllel, porcukorral és fahéjjal tálalva__1650.Cottage cheese dumplings,served with sweet sour cream,cinnamon and icing sugar)
Quarkknödel serviert mit Sauerrahm, Zimt und Puderzucker
1, 3, 7

Túrós csusza szalonnapörccel tálalva________________1780.Diced paste with curd cheese
Topfenfleckerl mit gerösteten Speck
1, 3, 7

Bolognai spagetti sajttal tálalva____________________1780.Spaghetti Bolognese
Bolognese Spaghetti mit Käse
1, 3, 7, 9

Tésztákból csak egész adag rendelhető.

Szárnyasételek/Poultry dishes/
Hühnchengerichte
Borzas csirkemell Orly módra vegyes körettel
(sajttal, tejföllel) tálalva_______________________________ 2850.Fuzzy chicken breast „Orly” style,served with mixed garnish
Borz Hühnerbrust im Orly-Stil mit gemischter Beilage (Serviert mit Käse und Sauerrahm)
1, 3, 7

Sajttal-füstölt sonkával töltött csirkemell
vegyes körettel tálalva _________________________________ 2990.Chicken breast filled with smoked ham and cheese, served with mixed garnish
Hühnerbrust gefüllt mit Käse und geräuchertem Schinken serviert mit gemischter Beilage
1, 3, 7

Jércemell zabbundában hasábburgonyával
Majonézes káposzta salátával tálalva_____________________ 2850.Oat coated chicken breast,served with „cole-slow „ salad
Hühnerbrust im Hafermantel mit Pommes frites mit Mayonnaise-Kohlsalat serviert
1, 3, 7

Rántott csirkemell falatok hasábburgonyával
és friss zöld salátával tálalva____________________________ 2850.Deep fried chicken breast bites, served with french fries and fresh green salad
Gebratene Hühnerbrust mit Pommes Frites und frischem grünen Salat
1, 3, 7

Baconos csirkemell rukkolával és mozzarellával töltve
tökmagolajos friss salátával_____________________________ 2980.Chicken breast wrapped in bacon,stuffed with mozzarella and ruccola,
served with pumpkin seed oil salad
Speck-Hühnerbrust gefüllt mit Rucola und Mozzarella mit frischem Salat in Kürbiskernöl
7

Kijevi csirkemell hasábburgonyával és friss zöld salátával tálalva_
(Fűszervajjal és sajttal töltött rántott csirkemell)________ 2890.Chicken breast „Kiev” style, served with french fries and fresh green salad
Kiewer Hühnerbrust mit Pommes Frites und frischem grünem Salat
(Gebratene Hühnerbrust gefüllt mit Kräutern und Käse)
1, 3, 7

Csirkemell csíkok parmezános saláta ágyon tálalva________ 2280.Grilled chicken breast slices,served on parmesan salad bed
Hähnchenbruststreifen auf Parmesansalat
7

Csirkemell steak snidling mártással krokett-tel tálalva___ 2890.Chicken steak ,served with snidling sauce and potato croquettes
Hühnchenbruststeak mit Krokette und Sauce
1, 7

Mézes- fahéjas csirkemell gyümölcsökkel párolva
és krokett-tel tálalva___________________________________ 2890.Honey cinnamon chicken breast, steamed with fruits, served with potato croquettes
Hühnerbrust mit Zimt, mit gedünstet Früchten und Kroketten

Csirkemell grillezve friss saláta ágyon tálalva____________ 2390.Grilled chicken breast with fresh green salad
Hühnerbrust gegrillt auf frischen Salatbett
???

Mozzarellás pesztós paradicsomos csirkemell
gillezve jázmin rizzsel tálalva___________________________ 2590.Grilled chicken breast with pesto,mozzarella and tomatoes, served with jasmine rice.
Tomaten Hühnerbrust mit Mozzarella und mit Jasminreis gegrillt

Brokkolis, füstöltsajtos csirkemell grillezve
krokett-tel tálalva_____________________________________ 2790.Brokkoli and smoked cheese chicken breast grilled, served with potato croquettes
Geräucherte Hühnerbrust mit Brokkoli und gegrillten Kroketten
1, 7

Aszalt szilvával és Tihanyi camemberttel töltött
rántott csirkemell krokett-tel tálalva___________________ 2790.Deep fried chicken breast,filled with dried prunes, and „Tihanyi” camembert cheese,
served with potato croquettes
Gebratene Hühnerbrust gefüllt mit Trockenpflaumen und Camembert aus tihany
serviert mit Kroketten
1, 3, 7

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.
For a half portion you will be charged 75%.

Sertéshúsból készült ételek/
Pork dishes /Schweinefleischgerichte

Cigánypecsenye hasábburgonyával________________________ 2380.(Sertés hosszú karajból készült, sült szalonnával tálalva)
Gipsy roast with french fries
Zigeunersteak mit Pommes Frites
(Schweinefleisch aus langer Lende, serviert mit gebratenem Speck)

Csülök pékné módra steak burgonyával____________________ 2890.(Fokhagymás egész sült csülök sülthagymakarikával)
Shin of pork „baker’s wife” style with steak potatoes
Schweinshaxe mit Steakkartoffeln (Ganzes Schweinshaxe mit Knoblauchsauce)
1

Bajor csülök steak burgonyával__________________________ 2890.(Mézben- sörben sült egész csülök)
Shin of pork „Bavarian” style, with steak potatoes
Bayerische Schweinhaxe mit Steakkartoffeln (Ganze Haxe in Honig und Bier gebraten)
1

Rántott szelet vegyeskörettel___________________________ 1980.(Sertés karaj rántva)
Vienna pork scallop with mixed garnish
Wiener Schnitzel mit gemischter Beilage (Schweinekoteletts gebraten)
1, 3, 7

Sajttal- füstölt sonkával töltött sertésborda
vegyes körettel_________________________________________ 2790.Deep fried pork chop filled with smoked ham and cheese, served with mixed garnish
Schweinerippchen gefüllt mit Käse und geräuchertem Schinken mit gemischter Beilage
1, 3, 7

Tanyasi tekercs tallér burgonyával_______________________ 2790.(Hagymával, szalonnával töltött, rántott sertéskaraj)

Farmer roulade filled with onion, cheese and bacon, served with potato chips
Bauernroulade mit Scheibenkartoffeln (Gebratene Schweinekoteletts mit Zwiebeln, Speck gefüllt)
1, 3, 7

Erőspistás hústekercs tallér burgonyával_________________ 2790.(Szalonnával, csemegeuborkával, száraz szalámival, erőspistával
töltött, rántott sertéskaraj)
Spicy pork roulade, served with potato chips
(pork chop filled with bacon, pickles, spicy salami and cheese)
Scharfe Fleischrolle mit Scheibenkartoffeln
(Gebratenes Schweinekotelett gefüllt mit Speck, Delikatessen, trockener Salami und Scharfem)
1, 3, 7

Sertéshús jóasszony módra jázmin rizzsel__________________ 2390.(Gombás, szalonnás, zöldborsós ragu sertáskarajra halmozva)
Pork „good housewife” style with jasmine rice
(Roasted pork chop topped with mushrooms, bacon and green peas)
Schweinefleisch guter Ehefrau mit Jasminreis
(Pilz, Speck, grüne Erbsenragout auf Schweinekotelett gestapelt)

Favágó steak héjas burgonyával___________________________ 2990.(Vastagon szelt, pácolt sertéskaraj szalonnával és házi
savanyúsággal tálalva)
Lumberjack steak served with steak potatoes
Holzfällersteak mit geschälten Kartoffeln
(Eingelegte Schweinekoteletts mit Speck und hausgemachten Gurken)

Brassói aprópecsenye____________________________________ 2350.Small roast bite „Brassó” style
Brasso-Steak

Grillezett, tejfölös, fokhagymás, füstölt főtt csülök párolt
káposztával és steak burgonyával tálalva_________________ 2850.Grilled, smoked shin of pork with sour cream and garlic,
served with steak potatoes and braised cabbage
Gegrillte, saure Sahne, Knoblauch, geräucherter gekochter
Schweinefleischknochen mit gedünstetem Kohl, serviert mit Steakkartoffeln
7

Fokhagymás sült oldalas héjában sült burgonyával párolt
káposztával tálalva_____________________________________ 2890.Spare pork ribs with garlic, served with steak potatoes and braised cabbage
Gebratene Spareribs in Knoblauchsauce serviert mit geröstetem Kraut in Ofenkartoffeln

Mézes- mustáros szűzérme héjas burgonyával friss salátával és
tokaji aszús balzsamecetes öntettel______________________ 2800.Pork medallions marinated with honey and mustard,
served with fresh salad and wine balm vinegar dressing
Honig-Senf-Schweinemedaillon mit geschälten Kartoffeln
mit frischem Salat und Tokaji Aszú Balsamico-Sauce
10

Baconos szűzérme gombamártással krokettel______________ 2800.Pork medallions wrapped in bacon,with mushroom sauce, served with potato croquettes
Speckschweinefleischmedaillon mit Pilzsoße mit Kroketten
1, 7, 10

Pálma ördöge __________________________________________ 2180.(csípős chilis sertés, csirke ragu, gombával, hagymával vele sült
burgonyával)
The devil of Palma (hot chili pork, chicken ragout, with mushrooms, onions and potatoes)
Teufel der Palme (Hot Chili Pork, Hühnerhorn, mit Bratkartoffeln und Zwiebeln

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.
For a half portion you will be charged 75%.

Marhahúsból készült ételek/
Beef dishes/Rindfleischgerichte

Hagymás rostélyos
tallér burgonyával és sült hagymakarikával tálalva_______ 2800.Sirloin steak with fried onions, served with potato chips
Gegrilltes Rindfleisch mit gebratene Zwiebel serviert mit Kartoffeln
1, 10

Roston hátszín erdei gomba mártással, krokett-tel tálalva__ 3200.Sirloin with wild mushroom sauce, served with potato croquettes
Gegrilltes Lendensteak mit Waldpilzsoße und Krokette
1, 10

Fűszervajas hátszín szelet steak burgonyával tálalva_______ 3200.Sirloin with herbal butter,served with steak potatoes
Gebratenes Steak mit Gewürzkäse und Kartoffeln
7, 9, 10

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.
For a half portion you will be charged 75%.

Halételek/Fish specialities/
Fischgerichte

Rántott süllőfilé
vajas petrezselymes burgonyával, tartármártással__________ 2800.Deep fried perch fillet,with parsley potatoes and tartar sauce
Gebratenes Schweinefilet mit gebutterten Petersilienkartoffeln in Tartarsauce
1, 3, 4, 7

Süllőfilé roston grillezett zöldségekkel citrommártással__ 2800.Grilled pike fillet, with grilled vegetables and lemon sauce
Zahustangefilet gegrillt mit gegrilltem Gemüse mit Zitronensauce
1, 4

Pisztrángfilé mandula bundában
jázmin rizzsel és tartár mártással tálalva_________________ 3200.Almond coated trout fillet,served with jasmine rice and tartar sauce
Forellenfilet in Mandelpelz, serviert mit Jasminreis und Tartarsauce
1, 3, 4, 7, 8

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
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
1

Hasábburgonya____________________________ 490.Pommes frites
French fries

Vajas petrezselymes burgonya________________ 450.Petersilienkartoffeln
Parsleyed potatoes

Krokett___________________________________ 450.Kroketten
Croquettes
3

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%.

Tálak/Plates/Teller

Pálmatál 2 személyre__________________________________________ 4500.(sajtos-füstölt sonkás csirkemell rántva, rántott szelet, cigánypecsenye
Jázmin rizzsel és hasábburgonyával)

Palm platter for 2 persons
(deep fried chicken breast filled with smoked ham and cheese, vienna pork chop, gipsy roast, mixed
garnish)
Palmenteller für 2 Personen
(Käse-Schinken-Hähnchenbrust gebraten, gebratene Scheiben, Gipssteak mit Jasminreis und Kartoffeln)
1, 3, 7

Fatál 2 személyre______________________________________________ 5800.(sajtos-füstölt sonkás sertésborda grillezve, sült csülök, rántott
csirkecomb, borzas sertés szelet, jázmin rizzsel és héjas burgonyával)
Lumberjack plattes for 2 persons
(grilled pork chop with smoked ham and cheese, fried shin of pork, deep fried chicken drumsticks, Paris
scallop, mixed garnish)
Holzteller für 2 Personen
(gegrillter Schweinerippe mit Schinken und Käse, gebratener Schweinshaxe, gebratene Hähnchenkeule,
Schweinefleischscheibe, Jasminreis und Kartoffeln in der Schale)
1, 3, 7

Gazdatál 2 személyre__________________________________________ 4900.(sajtos- füstölt sonkás csirkemell grillezve, sertéshús jóasszony módra,
rántott sajt, rántott gomba,
jázmin rizzsel és hasáb burgonyával)

Farmer platter for 2 persons
(grilled chicken breast with smoked ham and cheese, pork chop „good housewife” style, deep fried cheese,
deep fried mushrooms and mixed garnish)
Wirtteller für 2 Personen
(Käse-Schinken-Hähnchenbrust vom Grill, Schweinefleisch, gebratener Käse, gebratene Champignons,
Jasminreis und Kartoffeln)
1, 3, 7

Séftál 2 személyre_____________________________________________ 6500.(erőspistás hústekercs rántva, füstölt- főtt csülök, gombás hátszín
grillezve, borzas csirkemell, jázmin rizzsel és hasábburgonyával)

Chef platter for 2 persons
(spicy pork roulade, smoked shin of pork, sirloin with mushrooms, deep fried chicken fillet with cheese
and sour cream,and mixed garnish)
Chefteller für 2 Personen
(Gebratene Fleischbrötchen gebraten, geräucherter gekochte Haxe, gegrilltes Pilzsteak, gebratene
Hühnerbrust, Jasminreis und Pommes Frites)
1, 3, 7

Vegyestál 1 személyre__________________________________________ 2890.(füstölt sonkával- sajttal töltött sertésborda tükörtojással
hasábburgonyával és savanyúsággal tálalva)

Mixed plate for 1 person
(deep fried pork chop filled with smoked ham and cheese, fried egg, frech fries and pickles)
Gemischter Teller für 1 Person
(Schweinerippchen gefüllt mit geräuchertem Schinken und Käse serviert mit Spiegeleiern mit Pommes
Frites und Gurken)
1,3,7

Gyros tál 1 személyre__________________________________________ 1980.(csirkemellfilé roston, hasábburgonyával, friss salátával és joghurtos
öntettel tálalva)
Gyros plate for 1 person
(grilled chiken fillet pieces, french fries, fresh salad and tsatsiki dressing)
Gyrosteller für 1 Person
(Hühnerbrust gegrillt mit Pommes Frites, frischem Salat, serviert mit Joghurt-Sauce)		
7

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/Daily dishes/
Fertiggerichte

Marhapörkölt galuskával_________________ 2390.Beef stew with noodles
Rindereintopf mit Knödeln
1, 3

Csülkös pacalpörkölt galuskával___________ 2390.Tripe and knuckle stew with noodles
Stelzeneintopf mit Knödeln
1, 3

Bakonyi szűzérme
erdei gombamártással, galuskával__________ 2590.Pork medallions „Bakony” style, with mushroom sauce and noodles
Bakony Medaillon mit Pilzsauce und Knödel
1, 3, 7

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.
For a half portion you will be charged 75%.

Saláták/Salat/Salads

Az étteremben önkiszolgáló salátabár működik__480.-/adag
There is a self-service salad bar in the restaurant______ 480 HUF/Portion
Im Restaurant gibt es Selbstbedienungs-Salatbar ______ 480 HUF/Portion

Uborka saláta tejföllel tálalva_____________________650.Cucumber salad with sour cream
Gurkensalat serviert mit Sauerrahm
7

Napsugár saláta___________________________________980.(zöldsaláta, pirított gomba, sajt, paradicsom, paprika,
hagyma, uborka, kapros öntet)

Sushine salad (fresh mixed salad, mushrooms, tsatsiki dressing, cheese)
Sonnenschein Salat (grüner Salat, gerösteter Pilz, Käse, Tomate, Pfeffer, Zwiebel, Gurke,
Dillsauce)
7

Görög saláta______________________________________980.(Zöldsaláta, paradicsom, paprika, hagyma,
uborka, olívabogyó, feta sajt)

Greek salad (fresh mixed salad, feta cheese, olives)
Griechischer Salat (Grüner Salat, Tomaten, Pfeffer, Zwiebeln, Gurken, Oliven, Feta-Käse)
7

Ínyenc saláta_____________________________________ 1050.(Zöldsaláta, füstölt sonka, paradicsom, paprika, hagyma,
főtt tojás, reszelt sajt, kapros öntet)

Gourmet-salad (fresh mixed salad, smoked ham, cheese, egg, tsatsiki dressing)
Gourmet-Salat_(Grüner Salat, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, gekochtes Ei, geriebener
Käse, Dillsauce)
7

Mátrai saláta_____________________________________ 1050.(Zöldsaláta, ananász, alma, füstölt sonka, majonéz)
Mátra salad (fresh mixed salad, pineapple, apple, smoked ham, mayonnaise)
Mátra-Salat (Grüner Salat, Ananas, Apfel, Schinken, Mayonnaise)
7

Cézár saláta______________________________________ 1500.(Zöldsaláta, grillezett csirkemell pirított kenyérkocka,
cézár öntet)
Caesar salad (fresh salad, grilled chicken breast slices, toasted cubes, caesar dressing)
Caesar Salat (Grüner Salat, gegrillte Hühnerbrust mit gerösteten Würfeln, CaesarDressing)
1, 4, 7, 10

Joghurtos salátaöntet/ Yoghurt dressing/Joghurt-Salat-Dressing_____________
Tartár mártás/Tartar sauce/Tartarsauce________________________________
Ketchup/Ketchup/Ketchup__________________________________________
Majonéz/Mayonnaise/Mayonnaise____________________________________
Nagy majonéz/Big mayonnaise/Große Mayonnaise_______________________
Mustár/Mustard/Senf______________________________________________
Tejföl/Sour cream/Saucen___________________________________________

350.350.250.250.480.250.100.-

Mártások/Optional sauces/Saucen____________________________________ 500.Citrom/Lemon/Zitrone
Gomba/Mushroom/Pilz
Zöldbors mártás/Green pepper/Grüner pepper
1, 7

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.
For a half portion you will be charged 75%.

Desszertek/Pancakes/
Pfannkuchen
Túrós palacsinta tejföllel_________________ 350.-/db/pc.
Pancakes with cottage cheese
Quarkpfannkuchen mit Sauerrahm
1,3,7,

Kakaós palacsinta_________________________ 350.-/db/pc.
Pancakes with cocoa powder
Pfannkuchen mit Kakao
1,3,7

Áfonya lekváros palacsinta________________ 350.-/db/pc.
Pancakes with blueberry jam
Pfannkuchen mit Blaubeermarmelade
1,3,7,8

Mogyorókrémes palacsinta_________________ 350.-/db/pc.
Pancakes with peanut butter
Pfannkuchen mit Erdnusscreme
1,3,7,8,

Gundel palacsinta csokoládé öntettel______ 380.-/db/pc.
Pancakes á lá Gundel
Gundelpfannkuchen mit Schokoladensauce
1,3,7,8

Gyümölcsös vanília krémes palacsinta_______ 380.-/db/pc.
Pancakes with fruits and vanilla sauce
Fruchtige Vanillecremepfannkuchen
1,3,7

Mákos vanília krémes palacsinta____________ 380.-/db/pc.
Pancakes with poppy seeds and vanilla sauce
Cremiger Pfannkuchen mit Vanille und Mohn
1,3,7

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

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.

Napi ajánlat

Gyerekmenü / Kids dishes /
Kindermenü

Csirkefalatok rántva hasábburgonyával tálalva___________ 1280.Deep fried chicken breast bites, served with french fries
Hühnerbrust gebraten mit Pommes Frites
1, 3, 7

Spagetti sajttal tálalva_________________________________ 1280.Spaghetti Bolognese
Spagetti mit Käse
1, 3, 7

Hal rudacska hasábburgonyával tálalva__________________ 1280.Deep fried fish fingers,served with french fries
Fischstäbchen mit Pommes Frites
1, 3, 4, 7

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.
For a half portion you will be charged 75%.

Csomagoló eszközök /
Packing tools / Verpackungen

Leveses doboz / Soup box / Suppendose___________________ 100.-/db
Csomagoló doboz / Packing box / Verpackungsbox___________ 100.-/db
Leveses vödör 800ml / Soup

bucket / Suppeneimer__________ 100.-/db

Leveses vödör 1100ml / Soup bucket / Suppeneimer__________ 150.-/db
Tálca kicsi / Small tray / Tablett klein_____________________ 250.-/db
Tálca nagy / Big tray / Tablett groß_______________________ 400.-/db
Alufix tál / Alufix tray / Alufix Teller_____________________ 250.-/db
Hozott desszert szervízdíj________________ 150.-/fő/persone
Die Dessert-Servicegebühr beträgt

