
Levesek

Előételek

 Mártások

1

Bugaci húsgombócleves (643 kcal)............................................................... .-
Éttermünk specialitása. Több mint 30 éve készítjük vendégeink megelégedésére.
Számos rangos gasztronómiai verseny kitüntetettje.
Csíkokra vágott zöldség és füstölt hús, babérlevél, burgonya, piros paprika az összetétele. Apró 
húsgombócokat főzünk bele.

Húsleves gazdagon ( 427 kcal)................................................................... 690.-

Csontleves (224 kcal)............................................................................................................................450.-

Erőleves tojással (326 kcal)............................................................................................................. 450.-

Sajtkrémleves (196 kcal)...................................................................................................................450.-

 1150

Camembert sajt áfonyával ( 693 kcal)................................................................................. 1250.-
Tatár beefsteak (713 kcal)........................................................................................................... 2650.-
Pirítós kenyér (db).............................................................................................................................. 30.-

Tartár mártás, barnamártás, áfonya jam ................................................... 450.-
Ketchup, mustár, tejföl................................................................................ 200.-



Vegetáriánus ételek

Frissensültek sertésmájból

Készételek

2

Csodatál (1018 kcal) 1890.-
     

Sajtos, tejfölös krokett (553 kcal) 890.-
Rántott karfiol (344 kcal) 1290.-
Rántott sajt (1444 kcal) 1290.-
Rántott gombafejek (1008 kcal) 1290.-

Rántott gomba, rántott sajt, rántott karfiol, tükörtojás, mexikói zöld köret, sült burgonya, krokett, rizs

Rántott sertésmáj (1280 kcal) 1290.-
Magyaros sertésmáj (687 kcal) 1290.-
Marschal máj (827 kcal) 1290.-

Marhapörkölt (541 kcal) 1690.-

Áraink a köret árát nem tartalmazzák!
Csomagolási díj 50 Ft / doboz



Frissensültek sertéshúsból
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Cigánypecsenye (1065 kcal) ........................................................................................................1650.-
Brassói aprópecsenye & sültburgonya (1547 kcal).......................................................1850.-
Holstein sertésszelet (1083 kcal)............................................................................................... 1650.-
Magyaróvári sertésszelet (1168 kcal)......................................................................................1790.-
    Gombás, sonkás ragu, barnamártás, reszelt sajttal 

Alföldi pecsenye (1053 kcal) Natúrszelet, sült sonka, füstölt szalonna, hagyma...................................1650.-
Öreghegyi jófalatok (870 kcal)....................................................................................................1790.-
    Natúrszelet, gombás, sonkás barnamártásban, meggyel

Rántott sertésszelet (899 kcal).....................................................................................................1650.-
Magyaros sertésszelet (787 kcal)................................................................................................1650.-
Májjal töltött sertésszelet (1048 kcal)......................................................................................1650.-
Sajttal töltött sertésszelet (1089 kcal)......................................................................................1650.-
Fantázia szelet (1487 kcal)............................................................................................................ 1650.-
    Rántott szelet, baconnal, sonkával, hagymakarikával töltve

 Corso tekercs (1261 kcal) Sonkával, tojással töltött, rántott szelet........................................................ 1650.-
Gourmand sertésszelet (1370 kcal)......................................................................................... 1650.-
     Sonkával, sajttal, gombával töltött, rántott szelet

Sertésszelet cigányasszony módra (1353 kcal).................................................................1650.-
Natúrszelet, sonkás, szalonnás, hagymás raguval

 

Áraink a köret árát nem tartalmazzák!
Csomagolási díj 50 Ft / doboz



Frissensültek szárnyashúsból
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Filézett rántott csirkecomb (1215 kcal) 1690.- 
Filézett gombás csirkecomb (867 kcal)  1690.-
Filézett csirkecomb Attila módra (1060 kcal)  1690.-
    Natúr csirkecomb, gomba, sajt, tükörtojás

Baconos csirkecomb vörösboros mártással  (1424 kcal)  1690.-
Rántott csirkemell  (1145 kcal)  1790.-
Szezámmagos csirkemell (1145 kcal)  1790.-
Roston csirkemell málnamártással  (1210 kcal)  1790.-
Csirkemell barackkal és libamájjal töltve, szezámmagos bundában     1860.-

Sült kacsacomb párolt káposztával (1327 kcal)  1890.-
Kacsamell körtemártással (1089 kcal)  1990.-
Rántott libamáj (1075 kcal)                                                                5490.-

Natúr pulykamell (762 kcal) 1690.-
Rántott pulykamell (1156 kcal) 1850.-
Pulykamell pirított gombával (972 kcal)  1850.-
Pulykamell Kijevi módra (1487 kcal) 1850.-
     Fűszerezett sajttal töltött rántott pulyka

 Szezámmagos rántott pulyka (1088 kcal) 1850.-
Áraink a köret árát nem tartalmazzák!

Csomagolási díj 50 Ft / doboz
Féladag rendelése esetén 60%-os árat számítunk fel!



Frissensültek bélszínből

Köretek
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Bélszín tükörtojással (848 kcal)  3490.-
Hagymás bélszín (916 kcal)  3490.-
Gombás bélszín (766 kcal)  3490.-
Bélszín Budapest módra (1003 kcal)  3490.-
    Natúr bélszín, gomba és májkockák, zöldborsó és lecsó

Bélszín Nimród módra (835 kcal)  3490.-
Stroganoff bélszín (665 kcal)  3490.-
Bélszín csíkok, gomba, csemegeuborka, tejszínes mártás

 

Sült burgonya (728 kcal)  380.-
Steak burgonya (728 kcal) 380.-
Főtt burgonya (264 kcal)  310.-
Burgonyakrokett (553 kcal)  390.-
Párolt rizs (307 kcal)  350.-
Gombás rizs (317 kcal)  380.-
Rizi-bizi (311 kcal)                                                                            380.-
Mexikói zöldköret (60 kcal)  380.-
Galuska (322 kcal)  310.-
Párolt káposzta (470 kcal)  480.-



 Corso tál 2 személyre

 Szárnyas tál 2 személyre

Frissensültek hátszínből
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  4590.-
Rántott szelet, rántott csirkecomb, rántott gomba, cigánypecsenye, natúrszelet tükörtojással,
sült burgonya, mexikói rizs, savanyúságok (2812 kcal)

Rántott csirkecomb, Kijevi pulykamell, natúr pulykamell, 

pulykamell pirított gombával, rántott sajt, sült burgonya, mexikói rizs, savanyúságok

(2654 kcal)  4790.-

Hátszín tükörtojással (1015 kcal) 2050.-
Hagymás hátszín (1120 kcal) 2050.-
Gombás hátszín (1030 kcal) 2050.-
Hátszín Budapest módra (925 kcal) 2050.-
A Brüsszeli Világkiállítás aranyérmes étele.
Venesz József egykori neves szakács receptje.
Natúr hátszín szelet, gomba, májkockák, zöldborsó és lecsó

Hátszín Nimród módra (1132 kcal) 2050.-
Gomba és májkockák barnamártásban

Áraink a köret árát nem tartalmazzák!
Csomagolási díj 50 Ft / doboz

Kacsatál 2 személyre
Ropogós kacsacomb, sült kacsamell, rántott libamáj,                                            

rántott hagymakarikák, párolt káposzta, petrezselymes burgonya

( 2745 kcal) 6290.-



Saláták
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Káposztasaláta (126 kcal)  350.-
Bolgár saláta (1466 kcal)  450.-
Céklasaláta (275 kcal)  350.-
Csemegeuborka (17 kcal)  350.-
Ecetes almapaprika (31 kcal)  350.-
Majonézes mexikói saláta (509 kcal)  480.-
Friss uborkasaláta (143 kcal)  480.-
Paradicsom saláta ( 221 kcal)                                                              480.-
Corso saláta ( 369 kcal)                                                                      620.-

Corso palacsinta (468 kcal)  550.-
    Cukrozott dió, csokoládé öntettel

Nutellás palacsinta (675 kcal)                                                                                     550.-
Túrós palacsinta (511 kcal)  550.-
Ízes palacsinta (895 kcal)  390.-
Kakaós palacsinta (765 kcal)                                                                                      390 .-
Somlói galuska (680 kcal)  660.-
Tiramisu                                                                                      660.-

Desszertek
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