Kedves Vendégeink!
A koronavírus-járvány miatti több mint két hónapos kényszerszünet után egy
rövidebb étlappal indulunk újra. Terveink szerint étlapunk többször fog változni,
vendégeink létszámához és igényeihez igazodva. Ehhez nagy segítséget jelent, ha
kitöltik az asztalon található értékelő lapokat és bedobják a kihelyzett ládikába
2020.06.30-ig, amellyel egy 10.000 Ft értékű
étkezési utalványt nyerhetnek éttermünkbe!
Induló étlapunkon külön jelöltük azon kistermelő beszállító partnereinket,
akiket szeretnénk kiemelten támogatni, hiszen hozzánk hasonlóan ők is többhavi
árbevételüktől estek el. Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, Önök is tegyenek
azért, hogy a nehéz helyzetbe került helyi és régiós kisvállalkozások
újraindulhassanak! A korábbi #maradjotthon szlogent váltsa fel a
#nyaraljitthon, #vegyélhazait, #egyélétteremben szlogen!
Örülünk, hogy ismét vendégül láthatjuk Önöket!
a Szárcsa Hotel és Étterem csapata

Kacsamáj pástétom házi lilahagyma lekvárral és brióssal (L) (T)

3.100,-

Padlizsánkrém zöldségekkel, házi kenyérrel (L) T H

1.300,-

Tatár beefsteak 100 g (L) T

3.750,-

Kakasleves (kapirgálós kakasból) (L) T

Tálban

1.200,-

Csészében 850,-

Marhagulyás zöldségekkel, csipetkével T

Bográcsban 1.700,-

Csészében 1.000,-

Jókai bableves (T)

Bográcsban 1.450,-

Csészében 900,-

/lúdgége tésztával, zöldségekkel, csirkemájjal/

Hideg gyümölcsleves kókusztejjel L T H
tejszínhabbal 900,-

750,vaníliafagylalttal 900,-

Harcsapaprikás juhtúrós-kapros galuskával, pusztaszabolcsi tejföllel*

4.100,-

Vajban sült bőrös lazacfilé L
grillzöldségekkel, citromos sáfránymártással

4.900,-

Kacsacomb lassan sütve, káposztás tésztával T

3.600,-

Parmezános csirkemellfilé grill zöldségekkel*

2.900,-

Csirkemellfilé pesztós, juhtúrós- sajtos gnocchival

3.200,-

Rozéra sütött szűzmignon kacsamájjal, (L) (T)
petrezselymes sült gombákkal és burgonyafánkkal

4.400,-

Mézes sörös tarja steak steakburgonyával és almás káposztával (L) T

3.400,-

Hagymás velővel töltött sertéskaraj rántva, petrezselymes újburgonyával 3.100,-

Malaccsülök T /elkészítési idő: min. 45 perc/
karamellizált hagymákkal és rozmaringos pirított újburgonyával

4.900,-

Vajban sült bécsi szelet zöldsalátával, snidlinges joghurtöntettel*

4.500,-

Bélszín steak roston, zöldsalátával és házi steakburgonyával (L) (T)

6.150,-

Borjúpörkölt tojásos galuskával T *

3.900,-

Vörösboros vaddisznóragu diós házi tésztával T

4.400,-

Cukkinis, bazsalikomos, paradicsomos házi tészta, bivalymozzarellával

3.100,-

Csurgódombi tehén- és Etyeki André kecskesajt grillezve, L H
fehérboros, mézes idénygyümölcsökkel

3.000,-

Ropogós tortilla
cheddar sajttal és zöldségekkel töltve, avokádókrémmel H

2.900,-

Gerenda tál (2 személyre)
7.700,Parmezános csirkemell, Tarja steak, Grillezett csurgódombi tehénsajt,
Burgonyapüré, Rizibizi, Kapris uborkás majonéz

Somlói galuska pirított dióval, mandulával és mazsolával

1.100,-

Túrógombóc cukros tejföllel, frissen főzve /Elkészítési idő min. 20 perc/

1.400,-

Mézes, diós palacsintatekercsek kétféle csokiöntettel, barack kompóttal

1.100,-

Mákos süti, citromsorbet- val és erdei gyümölcsöntettel L T

1.100,-

Csupa csoki (L)

1.000,-

3 gombóc csokoládéfagylalt, csoki- és fehércsoki öntettel, tejszínhabbal

Tutti frutti (L)

1.200,-

3 gombóc fagylalt választás szerint, friss gyümölcsökkel tejszínhabbal és bodzasziruppal

Karamella (L) 3 gombóc vaníliafagylalt, forró karamellöntet, tejszínhab

1.000,-

Jeges somlói

1.100,-

somlói galuska, vanília-, csokoládéfagylalt, csokiöntet, tejszínhab, pirított mandula

Vegyes zöldsaláta fokhagymás-joghurtos vagy balzsamos öntettel L
Almapaprika L T / Házi vegyes saláta L T / Kovászos uborka T
Uborkasaláta L T / Tejfölös uborkasaláta L / Csemege uborka L T
Fejes saláta L T / Paradicsom saláta L T
Jelölések az étlapunkon
L Lisztmentes / (L) Lisztmentesen kérhető / T Tejmentes / (T) Tejmentesen kérhető
H Húsmentes / (H) Húsmentesen kérhető * Kis adagot is készítünk
Lisztmentes ételeinket kizárólag gluténmentes alapanyagokból készítjük,
de nem glutén-, illetve lisztmentes környezetben.
Ételallergiás vendégeinknek felszolgáló kollégáink szívesen segítenek.
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a csillaggal megjelölt ételekből készítünk kis adagot,
melynek ára az eredeti ár 70%-a.
Áraink nem tartalmaznak felszolgálási díjat.
Ha elégedett volt szolgáltatásunkkal, borravalóját megköszönjük.

1.200,650,750,-

