FITNESS-DIABETES ÉS VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK
Rántott csirkemellfilé vajban párolt zöldségekkel (1,3,7)
Egészben sült szűzpecsenye sajtmártással, bazsalikomos grillezett zöldségekkel (1,3)
Vegyes vegetáriánus tál tartár mártással (rántott gomba és sajt, cukkini, padlizsán
párolt rizzsel és vajas zöldségekkel) (1,3,7,10)
Gombafejek rántva párolt rizzsel és tartármártással (1,3,7,10)
Grillezett fűszeres zöldségek sajtmártással (1,7)
Vargányapaprikás galuskával (1,3,7)

VEGYES TÁLAK

2.500,- Ft
2.600,- Ft
2.350,- Ft
2.100,- Ft
1.800,- Ft
2.300,- Ft

Borcsa tál 2 személy részére: roston sült húsok ( szűzérme, bélszínérme,
sertés karaj, pácolt fokhagymás csirkemellfilé, pulykamellfilé ), grillkolbász,
tojáslepény, „kakastaréj”, pirított gomba, magyaros lecsó, pirított burgonya,
petrezselymes rizs, vajas zöldségek és saláta (3,7)
5.200,- Ft
Családi bőségtál 4 személy részére (konfitált kacsacomb, mandulás párizsi pulykamellfilé,
fűszeres egészben sült szűzfilé pirított gombával, pácolt rántott csirkemellsteak,
basmati rizs, párolt káposzta, petrezselymes burgonya, vajas zöldségek) (1,3,7,9)
14.500,- Ft

TÉSZTÁK
Csokoládé „vulkán” mézes cointreaus málnaraguval (1,3,7)
Túrógombóc eperöntettel és tejföllel (1,3,7)
Mákkrémmel töltött palacsinta vörösboros szilvalekvár öntettel (1,3,7,11)
Mini sajttorta karamell öntettel (1,7)
Mákosguba torta vanília sodóval és forró meggyöntettel (1,3,7)
Túrós csusza pirított bacon szalonnával (1,3,7)

Házi friss vegyes saláta (7)		
Kapros, tejfölös uborkasaláta (7)
Paradicsomsaláta hagymás dresszinggel
Káposztasaláta		

SALÁTÁK

KÖRETEK, MÁRTÁSOK

900,- Ft
900,- Ft
900,- Ft
900,- Ft
900,- Ft
1.990,- Ft

690,- Ft
600,- Ft
600,- Ft
590,- Ft

Fűszeres steakburgonya (1)		
790,- Ft
Sült édesburgonya		
1.100,- Ft
Juhtúrós sztrapacska (1,3,7)
890,- Ft
Zöld metélt, széles metélt, gnocchi (1,3)
950,- Ft
Zöldborsós rizottó (7)		
850,- Ft
Áraink tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.
Fizetési lehetőség: készpénz, bankkártya, szép kártya, étkezési utalvány • Minimum rendelés: 2.000 Ft

Kiszállítási terület: Balatonfüred (ingyenes), Alsóörs, Aszófő, Balatonszőlős, Balatonudvari,
Csopak, Lovas, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany (500 Ft), Veszprém (1.000 Ft)

BORCSA ÍZEK
AZ OTTHONÁBAN!
Nagy választékra és kiváló minőségre vágysz?
Ránk számíthatsz!
A megszokott minőséggel elkészített
ételeinket házhoz visszük gyorsan és
biztonságosan!

HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁS
ÉS ELVITEL

11:00-től 21:00-ig

+36 70/774-5539
8230 Balatonfüred, Tagore sétány • Tel.: +36-87/580-070 • www.borcsaetterem.hu

ELŐÉTELEK – SALÁTATÁLAK

SZÁRNYASOK

Óriás garnéla pankó morzsában, salátaágyon, chilis mártogatóssal (120 g) (1,4,7)
2.400,- Ft
Roston sült libamáj tavaszi salátaágyon pirított baconszalonnás,
tökmagolajos, balzsamecetes öntettel nagy vagy kis adag (1)
2.500,- Ft/ 1.890,- Ft
Füstölt lazactatár, fokhagymás toasttal (100 g) (1,2)
1.500,- Ft
Grillen sült fűszeres lazacfilé (12 dkg) zöldsaláta tálon tálalva
kapros, joghurtos öntettel (2,7)
2.400,- Ft
Rántott tanyasi csirkemellcsíkok mustáros, mézes dresszinggel
nagy v. kis adag (1,3,7,10)		
1.990,- Ft / 1.100,- Ft
Grillezett kecskesajt baconszalonnában tökmagolajos salátával (7)
2.300,- Ft
Tatár beefsteak (150 g) (1,3,7,10)
2.490,- Ft

LEVESEK
Medvehagyma krémleves pirított tökmaggal pestós pirítóssal ( 1,7,9)
900,- Ft
Fokhagymás erdei gombaleves (0,3 l) (1,7)
980,- Ft
Húsleves házi borjúmájgaluskával vagy finommetélttel (0,3 l) (1,3,9)
980,- Ft
Kakasleves a kakas húsával zöldségekkel és tésztával (0,3 l vagy 0,5 l ) (1,3,7,9)
990,- Ft / 1.490,- Ft
Tárkonyos vadraguleves (0,3 l) (1,3,9,10)
980,- Ft
Bográcsgulyás bográcsban (0.3 l vagy 0,5 l) (9)
1.200,- Ft / 1.900,- Ft
Halászlé pontyfilével (0,3 l vagy 0,5 l) (2)
1.200,-Ft / 1.900,- Ft
Halászlé harcsafilével (0,3 l vagy 0,5 l) (2)
1.300,-Ft / 1.990,- Ft
Halbelsőség (100 g) (2)		
600,- Ft

MELEG ELŐÉTELEK
Garnéla nyársak fokhagymás olívában sütve, grillezett zöldségekkel (4)
Camembert sajt rántva, aszalt szilvás áfonyával, karamellizált
őszibarackkal és basmati rizzsel előételként vagy főételként (1,3,7)
Hortobágyi húsos palacsinta (1,4,7)
Bolognai spagetti, (1,3,7)		
Bolognai spagetti gluténmentes (3,7)

2.600,- Ft
2.500,- Ft
1.600,- Ft
1.800,- Ft
1.990,- Ft

HALAK
Fogasfilé rántva, petrezselymes burgonyával, tartármártással (1,2,3,7,10)
Bőrében sült fogasderék, fokhagymás tejszínes garnélával és zöld tagliatelle tésztával (1,2,4,7)
Grillen sült fűszeres lazacfilé, spenótos - parmezános gnocchival (1,2,3,7)
Vaslapon sült lazacfilé parajos kéksajtos tagliatellével (1,2,3,7)
Harcsafilé roston erdei gombapaprikással és sztrapacskával (1,2,3,7)

2.900,- Ft
2.900,- Ft
2.900,- Ft
2.900,- Ft
2.900,- Ft

Roston sült libamájszelet karamellizált őszibarackkal és burgonyapürével (7)
Tanyasi csirkemellsteak roston sütve, bazsalikommártással,
grillezett friss ananásszal, zöldségekkel (1,7)
Őszibarackkal és libamájjal betakart csirkemellfilé,
pirított olvasztott sajttal, burgonyapürével (7)
Csirkecombfilé parmezános bundában zöldborsós rizottóval (1,3,7)
Mandulás bundában sült tanyasi csirkemellfilé,
édesburgonyával és joghurtos salátával (1,3,7,8)
Sonkával, sajttal, libamájjal töltött pulykamell baconszalonnában,
fóliába sütve sajtmártással, vajas zöldségekkel és burgonyakrokettel (1,3,7)
Aszalt szilvával, camembert sajttal töltött pulykamellfilé,
édesburgonyával és áfonyabefőttel (1,3,7)
Pulyka cordon bleu,csónak burgonyával és amerikai káposztasalátával (1,3,7)
Kacsatál: konfitált kacsa combja, pácolt kacsa melle, libának a mája
almás párolt káposztával, házi sültburgonyával (1,7)
Pácolt kacsamell, almás zellerpürével és sült édesburgonyával (1,3,7,9)
Omlós fokhagymás libacomb, almás vöröskáposztával és burgonyapürével (7)
Szárnyas tál egy személyre (fokhagymás csirkemell, mandulás párizsi bundában sült
pulykamell, grillen sült pulykamellfilé, roston sült kacsamell) párolt rizzsel,
zöldkörettel, párolt vöröskáposztával és petrezselymes burgonyával (1,3,7,8)

4.400,- Ft
2.600,- Ft
2.900,- Ft
2.500,- Ft
2.800,- Ft
2.900,- Ft
2.600,- Ft
2.800,- Ft
2.900,- Ft
2.980,- Ft
3.100,- Ft
2.600,- Ft

SERTÉS HÚSBÓL, MARHAHÚSBÓL ÉS VADHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK
Egészben sült sertés szűzfilé vargányapaprikással, juhtúrós sztrapacskával (1,3,7)
Fokhagymás cigánypecsenye sült szalonnával, grillkolbásszal sült burgonyával
Rántott borda pirított burgonyával, petrezselymes rizzsel (1,3)
Mangalicakaraj fokhagymás tejben pácolva, fehér morzsában
bundázva, házi sültburgonyával és mártogatóssal (1,3,7)
Kemencében sült „süldőcsülök jóasszony módra’’
(hagymás - szalonnás - gombás sültburgonya) (1)
Tűzdelt szarvas comb, vörösborban fürdetett áfonyával
töltött körtével, burgonyakrokettel (1,3,7,10,11)
Omlós marhapofa, vadas mártással és gnocchival (1,3,7,10)
Tüzes birkapörkölt, petrezselymes burgonyával (7)
Marhapörkölt ( blonde’d marhából ) sósburgonyával vagy galuskával (1,3)

2.600,- Ft
2.600,- Ft
2.500,- Ft
2.900,- Ft
2.600,- Ft
2.990,- Ft
2.400,- Ft
2.300,- Ft
2.500,- Ft

GYERMEKEKNEK
Gyermek rántott borda, hasábburgonyával (1,3)
Gyermek szűzérmék sajtos bundában rizi-bizivel (1,3,7)
Gyermek spagetti sajtmártással, (1,3,7)

1.500,- Ft
1.500,- Ft
1.200,- Ft

Allergének: 1-glutén, 2-hal, 3-tojás, 4-rák és puhatestűek, 7-tej, 8-dió, 9-zeller, 10-mustár, 11-kéndioxid
8230(Kérés
Balatonfüred,
szerint ki Tagore
tudjuk hagyni
sétány •a Tel.:
legtöbb
+36-87/580-070
esetben az allergént
• www.borcsaetterem.hu
az ételből.)

