Étlap
Étlapunkon szereplő fogások minél több hozzávalóját lehetőség szerint próbáljuk
helyi(20km-es körzetből) termelőktől beszerezni.
kolbászt, tepertőt Igaz Lacitól, sajtot a Hegyesi éléstárból Deák Szilvitől, lisztet
Kukutyinból Szabó Csabitól, fűszernövényeket a kertünkből

Kezdő fogások, Saláták, Tészták, Vega lehetőségek
1. Kelemen saláta

2390.-

grillezett jércemellfilé, friss saláta, mangóchutney, Kelemen dresszing, fokhagymás-parmezános
pirítós
2. Cézársaláta csirkemellből

1990.-

3. Vargányás ravioli, tejszínes fokhagymás szósszal, pirított dióval, parmezánnal

1990.-

4. Rántott sajt sült burgonyával

2290.-

5. Spagetti Bolognese kemencében besütve

1890.-

Levesek
6. Gyöngyös leves, csigatésztával

590/1290.-

7. Sajtkrémleves pirított hagymával

550/1090.-

8. Harcsahallé bográcsban

1990.-

9. Ramen leves(Japán leves, sertéshússal, zöldségekkel, tésztával)

1690.-

Makói Óriások, ajánlat nagyétkűeknek
10. Óriás Bécsi szelet(300gr hús) tökmagos burgonyasalátával

2690.-

11. Sajttal, baconnal, újhagymával töltött óriás csirkemellfilé (300gr hús),
fűszeres karikaburgonyával, tzatzikivel

2790.-

12. Füstölt parenyiczával, sonkával, hagymalekárral, csípős tejföllel besütötött
tarjasteak(300gr hús), sült hagymakarikákkal, fűszeres, sült karikaburgonyával

2790.-

13. Juhtúróval, baconnal, sajttal, pepperónival töltött Óriás sertéskaraj(300gr hús)
burgonyapürével, marinált lilahagyma
2790.-

14. Csirkemellfilé(300gr hús) nyárson sajttal, sültpaprikával, hagymával,
2790.baconszalonnával göngyölve makói bundában, tzatziki saláta, fűszeres sült karikaburgonya
15. Óriás, bolognai raguval, mozzarellával töltött sertéskaraj, paradicsomos
spagettivel

2790.-

Szárnyasételek
16. Pármai sonkába göngyölt csirkemellfilé, snidlinges sajtmártással
parmezános burgonyapürével, sült paradicsom

2690.-

17. Csirkemellsteak sültpaprikás olivaolajjal sütve, tzatziki, grillezett zöldségek

2590.-

18. Parmezános bundában sütött csirkemell carbonara spagettivel

2690.-

19. Gyros tál(csirkecombfilé, házi tzatziki, lepény, saláta, sült burgonya)

2690.-

20. Rántott falusi csirkemell burgonyapürével

2490.-

21. Mozzarellával-paradicsommal besütött csirkemell steak burgonyával,
tzatzikivel

2590.-

Sertéshúsételek
22. Vásári tarjapecsenye, kacsazsíros lepénnyel, fűszeres sült karikaburgonya, uborkás és
bbq mártogatóssal, friss salátával
2690.pácolt tarja vaslapon sütve, ecetes lilahagymát, friss salátát is kínálunk mellé

23. Sertéskaraj mangalicakolbásszal, cheddar sajttal, jelapenoval töltve, grillzöldséggel,
crispy burgonyával
2690.24. Makói cigánypecsenye, tarjából, sült hagymakarikákkal, steak burgonyával

2590.-

25. Marosmenti töltött sertésborda sült burgonyával

2590.-

26. Egészben sütött csülök párolt káposztával, fűszeres karikaburgonyával

2690.-

Halételek
27. Chilis-garnélás spagetti

2990.-

28. Teriyaki lazacsteak grillezett zöldségekkel, párolt rizzsel

3290.-

29. Rántott harcsafilé burgonyapürével

2790.-

30. Harcsapaprikás tejfölös-túrós galuskával

2890.-

Marhahúsételek
31. Füstös, omlós marhapofa juhtúrós galuskával, marinált lilahagyma

2890.-

a marha kap egy kis füstöt, majd zöldségekkel sütjük szaftosra

32. BBQ Marhaoldalas, kencék, coleslaw, lepény

3990.-

33. Bélszíncsíkok cheddarsajtos, jelapenos, tagliatellével

3590.-

34. Bélszín steak, gorgonzola, sült paradicsom, ruccola, cryspy burgonya

4690.-

35. Marhapörkölt nokedlivel

2690.-

Gyerekeknek
36. Kisvakond rántott husija csirkemellből, sült burgonyával

1490.-

37. Mickey egér rántott sajtja sült burgonyával

1490.-

38. Babóca spagettije(bolognai)

1330.-

Bőségtálak
39. Egyszemélyes bőségtál

2990.-

marosmenti töltött sertésborda, makói hagymás cigánypecsenye, roston csirkemell, steak
burgonya, párolt rizs

40. Makói bőségtál 2 személyre

6990.-

makói hagymás cigánypecsenye, füstölt sonkába göngyölt csirkemell, marosmenti töltött
sertésborda, steak burgonya, párolt rizs

41. Makói Óriások tál 2 vagy 4 személyre (ÚJ)

6990/12990.-

Óriás bécsi szelet, Sajttal, baconnal, újhagymával töltött óriás csirkemellfilé, Füstölt
parenyiczával, sonkával, hagymalekvárral, csípőstejföllel besütött tarjasteak, csirkemellfilé
nyárson, sültpaprikával, hagymával, baconszalonnával göngyölve, párolt rizs, fűszeres sült házi
karikaburgonya, házi savanyított lilahagyma, tzatziki

42. Grilltál 2 személyre (ÚJ)
6990.grillezett pácolt csirkemellsteak, pljeskavicza, házi grillkolbász, vásári tarjasteak, tzatziki
saláta, fűszeres karikaburgonya, marinált lilahagyma

43. Kelemen bőségtál 4 személyre
12990.kemencés egész csülök, pecsenye kacsacomb, makói hagymás cigánypecsenye, marosmenti töltött
sertésborda, rántott harcsafilé, sajttal töltött csirkemell, steak burgonya, párolt rizs, párolt
káposzta

44. Vegetál 2 személyre (Új)
4990.padlizsánkrémmel töltött gombafejek mozzarella sajttal besütve, rántott brokkoli,
rántott sajtválogatás, grillezett zöldségek, párolt rizs

Desszertek
45. Somlói galuska
46. Csupacsoki brownie, málna
47. Palacsinta 3db(nutellás, sárgabarcklekváros, kakaós)
48. Mini fánkok (belga csokival, vagy baracklekvárral)

890.1190.690.690.-

Saláták, savanyúságok
49. Uborka saláta
50. Káposzta saláta
51. Görög saláta
52. Őszibarack befőtt
53. Csemege uborka

550.490.1390.650.490.-

Köretek:
54. Sült burgonya
55. Burgonyapüré
55. Párolt rizs
56. Grillezett zöldség
57. Steak burgonya

500Ft
500Ft
400Ft
790Ft
600Ft

