Menüsorok
Szárnyashús ételek
A. MENÜSOR:
• Sajtkrémleves
• Baconkabátos csirketekercs fetasajttal,
őszibarackkal töltve kakukkfüves
burgonyapürével tálalva
• Gesztenyepüré
B. MENÜSOR:
• Kapros-citromos csirke raguleves
burgonyagombóccal
• Pármai sonkával, sajtkrémmel töltött
csirkemell jázminrizzsel
• Túrós rétes epertükrön
Cím: 2852 Kecskéd, Sport utca 39.
Nyitvatartás:
Hétfő-Csütörtök: 11:00-20:00
Péntek-Szombat: 11:00-21:00
Vasárnap: 11:00-20:00
Telefon: +36 34 478 578
E-mail: etterem@baratokasztala.hu
Étterem: www.baratokasztala.hu
Szállás: www.kecskediszallas.hu

Sertéshús ételek

Vegetáriánus ételek

A. MENÜSOR:
• Májgaluskaleves
• Roston szűzérme vadászragun tálalva,
röszti burgonyával
• Madártej pohárkrém

A. MENÜSOR:
• Málnakrémleves pirított mandulával  / hideg
• Töltött gombafejek rukkolás friss salátával
• Brownie vanília fagylalttal, fűszeres
meggymártással

B. MENÜSOR:
• Húsleves
• Viktor kedvence steak burgonyával
• Somlói galuska

B. MENÜSOR:
• Eperkrémleves vanília fagylalttal /hideg
• Rántott zöldségtál grillzöldséges rizzsel
• Sült tejberizs mascarponés vanília tükrön tálalva

Menüsor ára: 4.000 Ft/fő

Tálak

*(A tálak összetétele előzetes megbeszélés alapján módosítható!)

Fatányéros /2 fő részére/

II. Rendezvényes tál /4 főtől készítjük/

• Hátszínsteak, cigánypecsenye, bőrös
sült császár, csirkesteak hagymás
törtburgonyával és a hozzá való falusi
ízekkel
4.600 Ft

HÚSOK:
• Töltött borda Gergő módra (gépsonka,  
gomba, kaliforniai paprika, újhagyma)
• Juhtúrós-kapros csirkemell
• Cigánypecsenye
• Kaliforniai csirkemell (meggy, barack,
gépsonka, sajt)
• Rántott sajt
• Rántott gomba

Kacsa tál /2 fő részére/
• Kacsacomb, kacsamell, kacsamáj
zsírjában forgatott tepsis burgonyával,
almás párolt káposztával
8.600 Ft
I. Rendezvényes tál /4 főtől készítjük/
Cím: 2852 Kecskéd, Sport utca 39.
Nyitvatartás:
Hétfő-Csütörtök: 11:00-20:00
Péntek-Szombat: 11:00-21:00
Vasárnap: 11:00-20:00
Telefon: +36 34 478 578
E-mail: etterem@baratokasztala.hu
Étterem: www.baratokasztala.hu
Szállás: www.kecskediszallas.hu

KÖRETEK:
• Petrezselymes burgonya
• Rizs

2.800 Ft/fő

HÚSOK:
• Urasági töltött borda (fokhagymás tejföl,
bacon)
• Viktor kedvence (gomba, sonka, sajt)
• Sajtkrémmel, pármai sonkával töltött
csirkemell
• Rántott szelet
• Rántott sajt
• Rántott gomba

III. Rendezvényes tál /4 főtől készítjük/

KÖRETEK:
• Petrezselymes burgonya
• Rizs

KÖRETEK:
• Petrezselymes burgonya
• Rizs

2.800 Ft/fő

HÚSOK:
• Cordon Bleu (sonka, sajt)
• Olaszos csirkemell (paradicsom, oregánó,
mozzarella)
• Bankárok kedvence (gépsonka, ananász, sajt)
• Rántott szelet
• Rántott sajt
• Rántott gomba

2.800 Ft/fő

