Fogas Csárda

É T L A P

Tihany

LEVESEK
1.Csontleves májgaluskával
2.Tejfölös gombaleves
3.Fokhagymakrémleves füstölt sajttal
4.Tárkonyos zöldségleves húsgombóccal
5.Csésze gulyás leves
6.Bográcsgulyás
7.Csésze halászlé pontyfilével
8.Halászlé bográcsban pontyfilével
9.Csésze halászlé harcsafilével
10.Halászlé bográcsban harcsafilével
11.Csésze halászlé ponty és harcsafilével vegyesen
12.Halászlé bográcsban ponty és harcsafilével vegyesen
13. 1 adag belsőség/tej,ikra/

630,630,730,900,900,1500,900,1500,1300,1990,1100,1750,350,-

ELŐÉTELEK
100.Friss saláta grillezett sajttal és pirított fenyőmaggal
101.Hortobágyi palacsinta
102.Rántott sajt rizs körettel és tartármártással
103.Gombafej rántva rizs körettel és tartármártással

1990,990,1500,1100,-

HALÉTELEK
200.Fogas roston egybesütve 1 dkg
201.Pisztráng roston egybesütve 1 dkg
202.Mandulás pisztrángfilé burgonyagolyókkal
és tartármártással
203.Vegyes haltál/fogasfilé szezámmagos bundában,harcsafilé rántva,
pontyfilé roston/vegyes körettel és tartármártással
204.Fogasfilé szezámmagos bundában tobozkrokettel
és tartármártással
205.Fogasfilé Bakonyi módra/tejfölös gombamártással/galuskával
206.Fogasfilé roston grillezett zöldségekkel és rizs körettel,
tartármártás
207.Fogasfilé citromártással és hercegnő burgonyával
208.Harcsafilé rántva fűszeres hasábburgonyával és tartármártással
209.Harcsafilé magyarosan/friss házi lecsóval/karika burgonyával
210.Harcsapaprikás juhtúrós galuskával
211.Pontyfilé rántva fűszeres hasábburgonyával és tartármártással

100,70,2700,3100,2990,2990,2990,2990,2990,2990,2990,1990,-

SZÁRNYAS ÉTELEK
300.Csirkemell sokmagvas bundában grillezett zöldségekkel
és rizs körettel
301.Fokhagymás csirkemell sajtos-tejfölös tócsival
302.Baconszalonnába göngyölt csirkemell rokfortmártással
és tobozkrokettel
303.Kárpáti borzaska/csirkemell tócsi tésztában sajttal és tejföllel/
rizs körettel
304.Cordon bleu /sajttal és sonkával töltött csirkemell/vegyes körettel
305.Libamájjal töltött csirkemell tobozkrokettel
306.Csirkemell tejszínes gombamártással tobozkrokettel és rizs körettel
307.Libamáj rántva fűszeres hasábburgonyával
308.Libamáj magyarosan/friss házi lecsóval/ karika burgonyával
309.Libamáj roston sült hagymakarikákkal és rizs körettel
310.Libamáj roston tokaji borban párolt gyümölcsökkel és burgonyagolyókkal

2100,1990,2200,1990,1990,2500,1990,4200,4200,4200,4200,-

SERTÉS HÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK
400.Rántott sertés szelet fűszeres hasábburgonyával
401.Sertés szelet Bakonyi módra/tejfölös gombamártással/ galuskával
402.Sertés szelet magyarosan/friss házi lecsóval/ karika burgonyával
403.Sertés szelet parasztosan/hagymás-szalonnás raguval/
pirított burgonyával
404.Sertés szelet Vadász módra/zöldborsós-csirkemájas-gombás vörösboros
barnamártással/tobozkrokettel
405.Milánói sertés szelet/rántott szelet milánói spagettivel/
406.Cigánypecsenye/fokhagymás sertéstarja sült szalonnával/
fűszeres hasábburgonyával

1890,1990,1990,1990,2300,2500,1990,-

MARHA ÉS VADHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK
500.Marhapörkölt galuskával
501.Bélszín érmék borsmártással és hercegnő burgonyával
502.Szarvasfilé pirított gombával és fűszeres hasábburgonyával
503.Szarvasfilé Kiskőrösi módra/libamáj,gombafej és friss házi lecsó/
tobozkrokettel

1990,4800,3400,4200,-

VEGTÁRIÁNUS ÉTELEK
600.Friss saláta pirított magvakkal és dresszinggel
601.Grillezett zöldségek sajtos-tejfölös tócsival
602.Rántott camambert sajt rizs körettel és áfonyával

1500,1600,1600,-

TÉSZTA ÉTELEK
700.Milánói spagetti/paradicsom szósszal, sonkával és gombával/
701.Túrós csusza

1300,1100,-

TÁLAK
800.2 személyes bőség tál/rántott sertés szelet, roston sertés szelet,
cordon bleu, mandulás pisztrángfilé, gombafej rántva/
vegyes körettel
801.Csárda tál 3 személyre/cigánypecsenye,magyaros sertés szelet,
sokmagvas csirkemell,libamájjal töltött csirkemell,grill kolbász/rizs és tobozkrokett

6300,9000,-

GYERMEK ÉTELEK
900.Rántott csirkemell vagy sertés szelet vegyes körettel
901.”DINO” falatok rántva mosolygós burgonyával
902.Halfalatkák rizs körettel és tartármártással
903.Milánói spagetti
/paradicsom szósszal, sonkával és gombával/
904.Fűszeres hasábburgonya ketchuppel

1100,1100,1100,800,700,-

SALÁTÁK
1001.Káposztasaláta
1002.Paradicsomsaláta
1003.Tejfölös uborkasaláta
1004.Csemege uborka
1005.Ecetes almapaprika
1006.Vegyes saláta

450,490,490,350,350,650,-

DESSZERTEK
1100.Gundel palacsinta
1101.Túrós palacsinta vaníliaöntettel
1102.Palacsinta/kakaós, lekváros, fahéjas/ 3db/adag
1103.Meggyes rétes fahéjöntettel
1104.Somlói galuska

800,800,660,800,800,-

KÖRETEK
Hasábburgonya, tobozkrokett, burgonyagolyó, rizs, pirított burgonya
Grill zöldség/cukkini, padlizsán, paprika, uborka, paradicsom, gomba, bébi kukorica/
Tartármártás, Ketchup, Szószok

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
Bankkártyás fizetési szándékát kérjük előre jelezze!

400,990,300,-

