ÉTLAP
Hideg ételek:
- Liba töpörtyű lilahagymával
- Magyaros ízelítő: Vékony és vastag kolbász, házi májas, lilahagymával, zöldekkel.
- Liba ízelítő: Hízott libamáj, füstölt libamell, liba töpörtyű, lilahagymával, zöldekkel.
- Tatárbeafsteak: Bélszínből.
- Ötsajttál: Kéksajt, camambert, karaván, ementáli, trappista.

1800.2800.2800.3500.2800.-

Friss kevert saláták:
- Olivás vegyes saláta: Jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom.
- Ínyenc saláta: Jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom, rokfortos öntettel, reszelt sajt.
- Szárnyas hússaláta:

1200.1400.1400.-

Jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom, csirke csíkok, rokfortos vagy majonézes öntettel, reszelt sajt.
Görög saláta: Jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom, lilahagyma, Oliva bogyó, feta sajt. 1400.-

- Club 88 saláta:

1800.-

Jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom, csirke csíkok, főtt tojás, pirítós, reszelt sajt.

Levesek:

Csésze.

Tál.

- Erdei gyümölcskrémleves
- Francia hagymaleves
- Sajtkrémleves bacon chipsszel
- Húsleves majoránnás házi májgombóccal
- Húsleves gazdagon
- Babgulyás csipetkével
- Tárkonyos őzragu leves
medvehagymás burgonya gombóccal
- Halászlé ponttyal vagy harcsával (belsőség)

980.980.1120.1120.1120.1120.1120.-

1400.1400.1600.1600.1600.1600.1600.-

1120.-

1600.-

Tésztaételek:
- Juhtúrós sztrapacska.
- Panzerotti (eredeti olasz töltött tészta)
paradicsom vagy sajtmártással.

1800.2700.-

Vegetáriánus ételek:
- Füstölt sajttal töltött gomba rántva tartármártással,
2400.jázminrizzsel
- Juhtúróval töltött gomba rántva tartármártással, jázminrizzsel 2400.- Rántott sajt tartármártással, jázminrizzsel
2400.- Camambert diós bundában erdei gyümölcsmártással, jázminrizzsel 2400.- Grillezett juhgomolya grillzöldségekkel
2400.-

Halételek:
- Nílusi sügérfilé, rókagombás, kapros,
tejszínes rákraguval, mogyoróburgonyával
- Fogas filé mandulás bundában jázminrizzsel tartármártással
- Lazac steak friss kevert salátával

2800.2800.2800.-

Szárnyas ételeink:
- Rizottó : Pecsenye libamájas vagy csirke húsos jázminrizzsel
- Vaslapos csirkemell filé friss kevert salátával
- Csirkemell filé mozzarellával, bazsalikomos
paradicsommal grillezve jázminrizzsel
- Csirkecsíkok currys, gyömbéres mártásban
paradicsommal, jázminrizzsel
- Snidlinges juhtúróval töltött jércemell baconnal
vajas burgonyapürével
- Roston csirkemell tejszínes „sajtorgiával” rösztivel
- Pármai sonkával, kecskesajttal töltött jércemell
szezámmagos bundában steakburgonyával
- Prágai sonkával, füstölt sajttal bélelt csirkemell filé
chilis sörbundában hasábburgonyával
- Pecsenye kacsamell filé vörösboros szilvamártással
mogyoróburgonyával

2400.2400.2800.2800.2800.2800.3200.3200.2800.-

Négylábúak
- Rántott velőrózsa jázminrizzsel, tartármártással

2400.-

- Ropogós csülök fehérboros bajorkáposztával,
hagymás sültburgonyával

3200.-

- Majoránnás velővel töltött szűzpecsenye rántva
jázminrizzsel, tartármártással

2800.-

- Kéksajttal töltött szűzpecsenye steakburgonyával

3200.-

- Baconos szűzérme bundázott hagymakarikákkal,
hasábburgonyával

3200.-

- Mangalica szűz rókagombás, pecsenye libamájas
raguval rösztivel

3400.-

- Borjúpofa vargányagomba mártással, rösztivel.

3200.-

- Mustáros hátszín bundázott hagymakarikákkal
vajas burgonyapürével

3200.-

- Baconba tekert bélszínérmék ropogós hagymakarikákkal,
steakburgonyával

4500.-

- Csípős, fokhagymás bélszíncsíkok currys, gyömbéres
mártásban rösztivel

4500.-

- Roston bélszín hagymás vargányagombával
hasábburgonyával

4500.-

- Roston bélszín hízott libamájjal, gomba „kalapjával”
vörösboros barnamártással, mogyoróburgonyával

4800.-

- Chilis bab

2400.-

- Pacalpörkölt petrezselymes burgonyával

2400.-

Kétszemélyes tál:

5600.-

- Roston jércemell
- Prágai sonkával, füstölt sajttal bélelt csirkemell filé
chilis sörbundában
- Rántott szűzérme
- Füstölt sajttal töltött gomba
- Párolt zöldség
- Hasábburgonya
- Jázminrizs
- Tartármártás

CLUB 88 „Bru”-tál: (nagyevőknek)

7800.-

- Ropogós csülök
- Omlós kacsamell filé
- Rántott szűzérme
- Prágai sonkával, füstölt sajttal bélelt csirkemell chilis sörbundában
- Rántott sajt
- Bundázott hagymakarikák
- Párolt zöldség
- Steakburgonya
- Jázminrizs
- Mogyoróburgonya
- Tartármártás

Savanyúságok:

500.-

- Házi káposztasaláta
- Kovászos uborka
- Paradicsomsaláta
- Uborkasaláta
- Cékla
- Almapaprika
- Majonézes, snidlinges káposztasaláta
- Vegyes savanyúság tál

700.700.-

Desszert választásában kérje segítségünket.

800.-

