Sültes tál ajánlatunkat
keresse a
www.vandorsolyomkft.hu
oldalon vagy érdeklődjön a
0662/222-510-es
telefonszámon!

SÓLYOM BISZTRÓ

Bisztró: 06/62/222-510, 0630/684-1947, 0620/26-430-26

Az előre megrendelt menüket igény szerint kiszállítjuk!

Kedd

Májgaluska leves
vagy Csontleves
vagy
Gyümölcsleves

Szerda

Gulyásleves
vagy Csontleves
vagy
Gyümölcsleves

CSÜTÖRTÖK

Zeller krémleves

vagy
Csontleves vagy
Gyümölcsleves
Tejfölös
zöldségleves
vagy Csontleves
vagy
Gyümölcsleves

PÉNTEK:

SZOMBAT:

Vasárnap

ÉTLAP
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16.hét

Tojásos leves
vagy Csontleves
vagy
Gyümölcsleves

HÉTFŐ:

VÁNDORSÓLYOM Kft

PETŐFI u.10.: FŐISKOLA ÉTKEZDE

Magyaros
zöldborsóleve vajas
galuskával
Csontleves vagy
Gyümölcsleves

Csontleves vagy
Gyümölcsleves

,,A”MENÜ: Tökfőzelék, fasírt, sütemény
,,B”MENÜ:
,,C”MENÜ:
,,Kilófaló”:
Húsmentes:
,,A”MENÜ:
,,B”MENÜ:
,,C”MENÜ:

Sonkás-tejfölös csirkemell sajttal sütve, burgonyapüré, sütemény
Mustáros-kolbászos sajttal töltött karaj rántva, tavaszi rizs
Karalábé leves, Szárnya darált húsos rakott zöldségek gerslivel
Karalábé leves, Zöldséges-paradicsomszószos gnocchi füstölt sajttal sütve
Pikáns ceruzababos csirkefalatok, párolt rizs
Nyírségi töltött karaj szezámmagos bundában (z. borsó,bacon, sajt), pet. burgonya
Buffalo csirkeszárny, amerikai sült oldalas, bundázott hagymakarika, hasábburgonya
Görög gyümölcsleves (joghurt, alma, meggy, barack, narancslé), Libanoni csirkesaláta
,,Kilófaló”:
(mentás öntettel, teljes kiőrlésű kenyér krutonnal)
Görög gyümölcsleves, Tavaszi rakott burgonya (spenót levél, tojás, zöldborsó,
Húsmentes:
medvehagymás sajtszósz)
,,A”MENÜ: Carbonara penne tészta
,,B”MENÜ: Rizsfelfújt, gyümölcsöntet
,,C”MENÜ: Karfiolleves, Cigánypecsenye, hagymás törtburgonya, csemegeuborka
Karfiolleves, Zsályás csirkeapó (paradicsom, kápia paprika, kakukkfű, zsálya, citrom,
,,Kilófaló”:
joghurt), köles
Húsmentes: Karfiolleves, Tökmagos rántott sajt és cukkíni, majonéz, rizibizi
,,A”MENÜ: Sertéspörkölt, pirított tarhonya
,,B”MENÜ:
,,C”MENÜ:
,,Kilófaló”:
Húsmentes:

Orly bundás csirkemell, párolt zöldség és rizs köret
Sertéssült sörös pecsenyemártással, káposztás nudli
Zeller krémleves, Gombával-mozzarellával csőben sült csirkemell, sárgarépás barnarizs
Zeller krémleves, Babfasírt, görögös salátával, fetasajttal
,,A”MENÜ: Csibemájjal töltött szelet rántva, burgonyapüré
,,B”MENÜ: Magyaróvári sertésszelet (sonka, gomba, fűszerpaprika, sajt), petrezselymes rizs
,,C”MENÜ: Őszibarackkal sült pulykamell, krokett
,,Kilófaló”: Kímélő zöldségleves, Fűszeres bundában sült tengeri halfilé, vegyes párolt zöldség
Húsmentes: Burgonyaleves, Korianderes karfiol főzelék sárgarépával, kölesropogós, sütemény
,,A”MENÜ: Virradóra sertésszelet (kapor, tejföl, bacon, gomba), tészta köret
,,B”MENÜ: Tanyasi csirke brassói, sültburgonya
,,A”MENÜ: Kijevi töltött csirkemell rántva (fűszervajjal töltve), kukoricás rizs
,,B”MENÜ: Pacalpörkölt, sós burgonya

Ételeink fogyasztás előtt hőkezelést igényelnek. Az azonnal el nem fogyasztott ételeket hűtve kell tárolni és aznap fogyasztandó.
Ételeink allergén összetevőit megtalálja üzletünkben. Előrendelésre Tej-tojás-glutén mentes menü elkészítését vállaljuk.
N yi t v a t a r t á s: Hé t f ő t ő l - S z o m ba t i g 1 1 -1 5 ó r á i g

Va sá r n a p : 1 1 -1 4 ó r á i g

A és B menü ára levessel
900.C menü ára levessel 0,35l
1000.- Levesek nem menüben kérve:
A és B menü ára leves nélkül
860.C menü ára leves nélkül
950.Menüleves 0,7l
370.Dupla húsos A és B menü ára levessel1650.- C /D menü ára szerdai húsos levessel 1450.-Csontleves 0,5l
370.Dupla húsos A és B menü ára leves nélkül 1600.-C menü szerdai ajánlott levessel 1000.- Gyümölcs leves 0,5l
400.Kilófaló menü ára levessel(0,35l)1000.Húsmentes menü ára levessel 0,6l 1000.- Szerdai húsos leves
550.Kilófaló második 950.Húsmentes második
950.Doboz
70-100Ft
Egyedi árral!
A szerdai főételek egyedi árral megvásárolhatók ! Egyéb „Bisztró ajánlatok” a helyszínen!
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az „A és B” menü egyéb körettel(sültburgonya/saláta/párolt zöldség) kérve,
árváltozással jár.

Aktualitások és referencia képek a www.vandorsolyomkft.hu és a facebook- Sólyom Bisztró oldalán.
Anyagbeszerzés miatt a változtatás jogát fenntartjuk.

Az előre megrendelt menükhöz igény szerint kérhető bármelyik leves!
Ha fontos Önnek,hogy barátai, vendégei elégedettek legyenek akkor…
Lakodalmak, családi, baráti, céges rendezvények, osztálytalálkozók,szervez ését bízza ránk!
Garden Party Szerviz akár az Ön otthonában is!
Házias vagy különleges ételekkel, színvonalas kiszolgálással várjuk Önöket!

Rendezvények megrendelése :a +3630/276 -3861-es mobilszámon
Megrendeléseiket a rendeles@vandorsolyomkft.hu e-mail címen adhatják le. A feltüntetett árak bruttó értékek és
Áfa-t tartalmazzák.FELIR azonosítónk:AA0092382
Jó étvágyat kívánunk!
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Figyelem!
Árváltozás!

A és B menü ára levessel
900.C menü ára levessel 0,35l
1000.- Levesek nem menüben kérve:
A és B menü ára leves nélkül
860.C menü ára leves nélkül
950.Menüleves 0,7l
370.Dupla húsos A és B menü ára levessel1650.- C /D menü ára szerdai húsos levessel 1450.-Csontleves 0,5l
370.Dupla húsos A és B menü ára leves nélkül 1600.-C menü szerdai ajánlott levessel 1000.- Gyümölcs leves 0,5l
400.Kilófaló menü ára levessel(0,35l)1000.Húsmentes menü ára levessel 0,6l 1000.- Szerdai húsos leves
550.Kilófaló második 950.Húsmentes második
950.Doboz
70-100Ft
Egyedi árral!
A szerdai főételek egyedi árral megvásárolhatók ! Egyéb „Bisztró ajánlatok” a helyszínen!
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az „A és B” menü egyéb körettel(sültburgonya/saláta/párolt zöldség) kérve,
árváltozással jár.

Aktualitások és referencia képek a www.vandorsolyomkft.hu és a facebook- Sólyom Bisztró oldalán.
Anyagbeszerzés miatt a változtatás jogát fenntartjuk.

Az előre megrendelt menükhöz igény szerint kérhető bármelyik leves!
Ha fontos Önnek,hogy barátai, vendégei elégedettek legyenek akkor…
Lakodalmak, családi, baráti, céges rendezvények, osztálytalálkozók,szervez ését bízza ránk!
Garden Party Szerviz akár az Ön otthonában is!
Házias vagy különleges ételekkel, színvonalas kiszolgálással várjuk Önöket!

Rendezvények megrendelése :a +3630/276 -3861-es mobilszámon
Megrendeléseiket a rendeles@vandorsolyomkft.hu e-mail címen adhatják le. A feltüntetett árak bruttó értékek és
Áfa-t tartalmazzák.FELIR azonosítónk:AA0092382
Jó étvágyat kívánunk!

