BUDAFOKI BORKATAKOMBA ÉTTEREM
ÉTEL -ITALAJÁNLATA
Most, hogy eljött hozzánk igyon meg egy pohárka MAGYAR PÁLINKÁT a találkozás örömére.
BARACK PÁLINKA
1500.-Ft
ÁGYAS PÁLINKA SZILVÁBÓL 1500.-Ft
ÁGYAS PÁLINKA BARACKBÓL 1500.-Ft
Szerelmeseknek egy pohár PEZSGŐ ingyen jár!
HIDEG ELŐÉTELEINKBŐL ki-ki kedve szerint kóstolgasson, PARASZTOS KÓSTOLÓ 2400.-Ft
melyet éléskamránk javaiból állítottunk össze,
TOKAJI PRÉSELT LIBAMÁJPÁSTÉTOMUNK 3200.-Ft mazsolás cipóval és a hozzávaló Tokaji aszú
„pipából” elfogyasztva, nekünk és Önnek örömére gyönyörűségére szolgálhat.
Van ALFÖLDI GULYÁS LEVESÜNK 1500.-Ft

és KUNSÁGI PANDÚRLEVESÜNK 1500.-Ft

Húsokat egészben előre vagy szeletelve frissen sütjük.
ROPOGÓS KACSACOMBOT 4500- stircelt burgonyával, párolt káposztával vagy fűszeres zöldségekkel
tálaljuk.
Rendelhet MALACSÜLTET KACSAMELLET PULYKASÜLTET 4500.-Ft vegyesen is egy tányérra
rakott krumpli körítéssel.
Kínálatunkba szerepel ROSTONSÜLT TENGERI HAL 4200.-Ft könnyű zöldkörettel,
a vegetáriánus étkezési kultúrában élőknek GRILL ZÖLDSÉG ROSTON SAJTSZELETTEKKEL
4200.-Ft ínyenc tál is .
Finom szaftos MARHAPÖRKÖLT 3500.-Ft rozmaringos burgonyával tálalva, és az elmaradhatatlan
KOLOZSVÁRI TÖLTÖTT KÁPOSZTA 3500.-Ft ételeinket a jó étkűek kedvére alkottuk.
TÁJJELLEGŰ HOZZÁVALÓKAT 1000.-Ft pedig az Ön asztalánál készítjük el: MIKEBUDA,
SZILVÁSVÁRADI specialitásunk amely lehet tejszínes vagy egészen lecsós, magyaros.
SAVANYÚSÁGAINKBÓL 1200.-Ft is kérjen bőven, FRISS VEGYES SALÁTÁHOZ 1200.-Ft
rendelhet öntetet is.
CSOKOLÁDÉS PALACSINTÁT 1500.-Ft dióval töltjük és flambírozzuk,a SOMLÓI GALUSKÁHOZ
1500.-FTfriss gyümölcsöt is adunk. VEGYES RÉTESÜNKET vanília mártással kínáljuk 1500.-Ft- ért .

Minden egyéb elkészítési ötletben partnerek vagyunk!
Lehet, hogy Ön egészen másképp készítené el? Mi szívesen megtanuljuk, másokkal is megkóstoltatjuk, talán
meg is kedveltetjük az Ön konyhájának jellegzetes ételeit.
Legfőbb célunk a MAGYAR KONYHA remekeinek feltálalása.

EZÉRT A HÉT MINDEN NAPJÁN EGY-EGY MEGLEPETÉSSEL SZOLGÁLUNK !
Ne várjon tovább, egy SAJTTÁL 2500.-Ft most jól esik.
Asztali borainkat a BORMÚZEUMBAN 3000.-Ft nemesítjük, szépítjük.

Fehérboraink a mátraaljai, vörösboraink szekszárdi borvidékről valók.

Ez így nem egészen teljes, borválaszték az itallapon található, tekintse át kínálatunkat.

„nincs kellemesebb fáradtság, mint kedvenc bora kiválasztása”

Kér egy csésze KÁVÉT 400.-Ft
kíváncsi egy MAGYAR LIKÖRRE 1200.-Ft

BORPÁRLATRA 1500.-Ft

Oltotta már szomját SZÓDAVÍZZEL 300.-Ft

Közben hallgassa velünk BALÁZS JÓZSEF prímás és zenekara játékát, nézze vagy vegyen részt vidám
folklór műsorunkban.
Főzzön, lopózzon velünk, élvezze a Budafoki Borkatakomba különleges hangulatát,
melyet magával vihet saját fényképével egy palack vörösbor címkéjén
Jó étvágyat, szép estét kívánnak az étterem munkatársai !

