ÉTLAP
II.oszt.

KÁLDY ÉTTEREM
HIDEG ELŐÉTELEK
Tatárbeefsteak
Hidegtál (vaj, sonka, szalámi, sajt, paprika, paradicsom)
Cézár saláta
Franciasaláta
Majonézes burgonyasaláta

2700.1160.1440.480.480.-

MELEG ELŐÉTELEK
Rántott gombafej tartárral, rizs
Juhtúróval töltött gombafej tartárral, rizs
Bolognai spagetti
Milánói spagetti
Rántott camembert áfonyával, rizs
Rántott sajt tartárral, rizs,
Hortobágyi húsos palacsinta

1370.1400.1590.1590.1640.1370,1390.-

LEVESEK
Húsleves finommetélttel
Erőleves tojással
Gulyásleves (hús, burgonya, zöldség, galuska, fűszerek)
Gombaleves
Hideg gyümölcsleves
Palócleves (hús, zöldbab, burgonya, fűszerek)
Paradicsomleves
Francia hagymaleves
Parasztgombóc leves

590.590.1490.620.640.1490.620.640.480,-

SZÁRNYASOK
Tejfölös csirkepaprikás galuskával
Pulykamell párizsiasan vegyes körettel
Pulykamell Káldy módra (sajttal, gombával töltve) vegyes köret
Pulykamell magyarosan, (lecsóval) burgonya, vagy rizs

1490.1780.1920,1740.-
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Libamáj magyarosan (lecsóval) főtt burgonyával
Gombás pulykaragu galuskával
Sült kacsa comb, párolt káposztával, burgonyával
Indiai pulykaragu rizzsel
Pulykaragú tejszínes sajtmártással, vegyes köret

1920.1680.2180,1740.1740.-

SERTÉSHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK
Cordon bleu, sült burgonyával
Rántott sertésborda, sült burbonya
Gombával töltött sertésborda, sült burgonyával
Bakonyi sertésborda (tejfölös, gombás szósz) galuskával
Natúrszelet vegyes körettel
Cigánypecsenye (fokhagymás hús pirított szalonnával) sült burgonya
Sertéspörkölt galuskával
Brassói aprópecsenye sültburgonyával
Töltött káposzta (savanyú káposzta hússal töltve)
Milánói sertésborda
Kisbojtár szelet (juhtúróval töltve, kirántva)
Vasi pecsenye, hagymás burgonyával
Töltött paprika főtt burgonyával
Sült csülök pékné módra burgonyával
Sertéssült "Holstein" módra vegyes köret
Magyaros sertésborda
vegyes körettel

1940.1840.1940.1740.1660,1840.1700.1880.1500.1760.1860.1680,1400,1980,1740,1790.-

MARHAHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK
Bélszín pirított gombával, vegyes körettel
Bélszín borsmártással, rizs
Magyaros bélszínérmék (lecsós), rizs
Hagymás rostélyos burgonyával
Hátszín "Udvarmester" módra vegyes körettel
Bélszín "Holstein" módra rizzsel
Vörösboros marhapörkölt burgonyával

3800.3800.3800.2420.2200.3800,.
2140.-

HALAK
Pisztráng roston, sült burgonyával
dekagrammonként
Fogas halfilé kaporszósszal, rizs
Rántott hal sült burgonyával tartárral
.
Rántott fogas burgonyával tartárral
Fogas halfilé bakonyi módra (gombás tejszínes mártás) rizs
Fogas halfilé sörtésztában, vegyes körettel
Halászlé
Harcsapörkölt,kapros turóscsuszával

84.2780.1780.2780.2780.2780.1350.2690.-
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KÖNYHAFŐNÖK AJÁNLATA
Ananászos pulyka, rizs
Káldy tál két főre vegyes körettel /rántott sz. párizsi.sz rántott gomba,
Sűlt csirke, szalonna/

Szarvashús vadasan, krokett
Sült csirkecomb, sült burgonya
Bécsi szelet, burgonya

1580.4080.2680,1440,1840.-

KÖRETEK
Párolt rizs
Krumpli krokett
Sültburgonya
Petrezselymes burgonya
Galuska
Vegyes zöldségköret

460.580.520.460.460.580.-

MÁRTÁSOK
Tartármártás
Kapormártás
Barnamártás

440.480.520,-

SALÁTÁK
Vitaminsaláta
Káposztasaláta
Paradicsomsaláta
Uborkasaláta
Káldy saláta
Vegyes idénysaláta
Görög saláta
Tzatziki saláta

490.490.520.520.540.590.1290.1190.-

DESSZERTEK
Káldy palacsinta lekvár, dió, vanília öntettel
Elbai palacsinta lekvár, dió, csokoládé öntettel
Túrós palacsinta
Gyümölcssaláta
Fagylaltkehely gyümölccsel, tejszínhabbal
Somlói galuska

820.820.890,640.1420,840.-

Konyhafőnök: Veres Lajosné

Üzletvezető: Varga Menyhértné

Jó étvágyat kívánunk!

