SÓLYOM BISZTRÓ

Kiemelt sültestál
ajánlatainkat keresse a
www.vandorsolyomkft.hu
oldalon vagy érdeklődjön a
0662/222-510-es
telefonszámon!

VÁNDORSÓLYOM Kft

PETŐFI u.10.: FŐISKOLA ÉTKEZDE

Bisztró: 06/62/222-510

Az előre megrendelt menüket igény sz erint kiszállítjuk!

ÉTLAP
2017.07.17.2017.07.23.

29.hét

Lebbencsleves
vagy
Csontleves vagy
Gyümölcsleves

,,A”MENÜ: Zöldborsó főzelék, roston sült csirkemell

,,B”MENÜ:
,,C”MENÜ:
,,Kilófaló”:
Húsmentes:
Cukkíni krémleves ,,A”MENÜ:
vagy Csontleves ,,B”MENÜ:
vagy
,,C”MENÜ:
Gyümölcsleves
,,Kilófaló”:

HÉTFŐ:

Kedd

Tárkonyos
raguleves
vagy
Csontleves vagy
Gyümölcsleves

Szerda

CSÜTÖRTÖK

Fokhagyma
krémleves
vagy
Csontleves vagy
Gyümölcsleves

Cigánypecsenye, fűszeres hasábburgonya
Sajtos-borzas bundában sült sertésszelet, burgonyapaplan alatt sült zöldségek
Zöldbab leves, Reform rántott sajt+gomba, saláta
Zöldbab leves, Csőben sült karfiol, grillezett paradicsommal, gabona fasírttal
Bakonyi borda, galuska
Szezámmagos rántott csirkemell, saláta joghurtos öntettel és rizs köret
Ázsiai zöldséges csirke csíkok, rizs körettel
Cukkíni krémleves, Roston sült csirkemell mediterrán gombás-fehérboros mártással,
zöldség köret
Húsmentes: Gyümölcsleves, Töltött cukkíni, sajtos burgonya
,,A”MENÜ: Lasagne
,,B”MENÜ: Derelye
,,C”MENÜ: Görög-joghurtos gyümölcsleves, Sertéspörkölt, sós burgonya
,,Kilófaló”: Görög-joghurtos gyümölcsleves, Spanyol rizses csirke
Húsmentes: Görög-joghurtos gyümölcsleves, Körözöttes töltött sajt rántva, saláta, krokett
,,A”MENÜ: Szögedi töltött szelet rántva, petrezselymes burgonya
,,B”MENÜ: Tárkonyos joghurtban-cukkínivel sült csirkecomb, tavaszi rizs
,,C”MENÜ: Erdei gombás szarvas ragu, krokett
,,Kilófaló”: Fokhagyma krémleves, Rakott padlizsán csirkehússal
Nyári bableves (kakukkfű, babérlevél, tejföl, citromlé), Erdei gyümölcsös túróval töltött
Húsmentes: palacsinta (3db), vanília öntettel

PÉNTEK:

Frankfurti leves
vagy Csontleves
vagy
Gyümölcsleves

,,A”MENÜ: Füstölt sajtos-paradicsomos csőben sült csirkemell, burgonyapüré
,,B”MENÜ: Marhapörkölt, tészta köret
,,C”MENÜ: Sült oldalas túrós-baconos nudlival
,,Kilófaló”:

Grízgaluska leves, Vasalt csirkecomb hideg kapros töksalátával
Húsmentes: Grízgaluska leves, Sült camembert rukkola pestós masni tésztával

SZOMBAT:

Vasárnap

Nyírségi
gombócleves
Csontleves vagy
Gyümölcsleves
Csontleves vagy

Gyümölcsleves

,,A”MENÜ: Hawaii csirkemell, kukoricás rizs
,,B”MENÜ: Párizsi bundás sertésszelet, vajas kelbimbó és burgonya köret
,,A”MENÜ: Jóasszony sertés tarja (gomba, gyöngyhagyma, bacon), tepsis burgonya
,,B”MENÜ: Kijevi töltött csirkemell rántva(fűszervajjal,sajttal töltött), párolt rizs

Ételeink minőségüket megőrzik a készítéstől számított 3 óráig 63 °C felett tárolva. Meleg ételeink 3 óra eltelte után csak hőkezelést követően fogyaszthatóak Ételeink
allergén összetevőit megtalálja üzletünkben.

Előrendelésre Tej-tojás-glutén mentes menü elkészítését vállaljuk.
A és B menü ára levessel
800.C menü ára levessel 0,35l
900.- Levesek nem menüben kérve:
A és B menü ára leves nélkül
760.C menü ára leves nélkül
850.Menüleves 0,7l
330.Dupla húsos A és B menü ára levessel1450.- C /D menü ára szerdai húsos levessel 1350.-Csontleves 0,5l
330.Dupla húsos A és B menü ára leves nélkül 1400.-C menü szerdai ajánlott levessel 900.- Gyümölcs leves 0,5l
350.Kilófaló menü ára levessel 900.-0,35l
Húsmentes menü ára levessel 0,6l 990.Szerdai húsos leves
480.Kilófaló második 850.Húsmentes második
940.Doboz
50-80Ft
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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