Kiszállítási Étlap
Telefon:+3620/3430080
+3629/340444
E-mail: info@galoppmajor.hu
Minden 5000 Ft feletti vásárlás esetén, 1 db 1 l Pepsi terméket adunk ajándékba.
Éttermünk hétfőnként zárva tart!
Rendelkésfelvétel 10.30.tól.
Keddtől péntekig a megrendelt ételek árából 10% kedvezményt biztosítunk.
Minimum rendelési összeg: 1600 Ft
Amennyiben rendelése nem éri el a minimum rendelési összeget, a kiszállítás díja 300 Ft.
Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák!

Esküvőre, családi- és céges rendezvényekre kérjen tőlünk egyedi
ajánlatunkat!

Allergén élelmiszer összetevők listája
Glutént tartalmazó
Gabona (búza, rozs, árpa, zab, tönköly, kamut-búza vagy ezek hibrid változatai) és azokból készült
termékek, kivéve a) búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is.
b) búzából készült maltodextrin(*) ,
c) árpából készült glükózszirup, d) gabonafélék, amelyből készült párlatot vagy
mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez
használják.
2. Rákfélék és azokból készült termékek.
3. Tojás és abból készült termékek.
4. Halak és azokból készült termékek, kivéve a) vitaminok vagy karotinoidok hordozójaként
használt halenyv,
b) a sör és a bor derítéséhez használt halenyv és vizahólyag.
5. Földimogyoró és abból készült termékek.
6. Szójabab és abból készült termékek, kivéve
a) finomított szójabab olaj és zsír(*) ,
b) szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E 306), természetes D-alfa tokoferol,
természetes D-alfa tokoferol-acetát, természetes D-alfa tokoferol szukcinát,
c) a szójabab növényi olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol észterek,
d) a szójabab növényi olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter.
7. Tej és abból készült termékek (beleértve a laktózt is), kivéve a) tejsavó, amelyből készült
párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú
italok készítéséhez használják,
b) laktit.
8. Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus avellana), dió (Juglans
regia), kesudió (Anacardium occidentale), pekándió [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], brazil
dió (Bertholletia excelsa), pisztácia (Pistacia vera), makadámia és queenslandi dió (Macadamia
ternifolia) és azokból készült termékek, kivéve a) diófélék, amelyből készült párlatot vagy
mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú
italok készítéséhez használják.
9. Zeller és abból készült termékek.
10. Mustár és abból készült termékek.
11. Szezámmag és abból készült termékek.
12.
Kén-dioxid és SO2 -ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter koncentrációt
meghaladó mennyiségben.
13. Csillagfürt és abból készült termékek.
14. Puhatestűek és abból készült termékek.
1.

Az 1169/2011/EU rendelet alapján megváltozott az allergének címkézése. Étlapunkon a termékek mellett tüntetjük fel az egyes
ételekben előforduló allergének számát Az ételek neve mellet megtalálja jelölésüket.

Előételek
Vitaminbomba

1190,-

Az apróra vágott salátát zöldségekkel, hagymával bolondítjuk meg. Miután gondosan összeforgattuk, pár
csepp olívaolajjal és balzsamecettel locsoljuk meg.

Major Saláta

3,7

1690,-

Két nagy maréknyi friss salátát majonézes öntettel keverünk össze, majd a tetejére Jércemell csíkokat
rakunk.

Zöldséges Palacsinta

1,3,7,9

1890.-

Házi palacsintánkat zöldségekkel töltjük meg, majd sajtmártással ízesítjük.

Rántott Sajt

1,3,7
Rántott trappista sajtunkat párolt jázminrizzsel és tartármártással kínáljuk.

1990,-

Túrós Csusza

1,3,7
1290.Csusza tésztánkra tehéntúrót, tejfölt, és a füstölt íz kiemeléséért, házi pirított szalonnát teszünk.

Rántott Zöldség kavalkád

1,3,7
Rántott zöldségeinket párolt jázminrizzsel és sajtmártással kínáljuk

1990,-

Levesek
Húsleves gazdagon

1,3,9

790.- Háztáji húsleves,

melyet 6 órás lassú lángon való főzéssel készítünk. Vendégeink kérésére akár tojás-, illetve gluténmentesen is
elkészítjük.

Májgombóc leves ( Tálban) 1,7,8

1290,-

Májgombóc levesünkbe csirkemájat, sárgarépát, leveshúst teszünk.

Gulyás

1,3,9

890.-

A gulyásleves lelke a jó minőségű magyar marhacomb. Burgonyával és házi galuskával tesszük
tartalmasabbá.

Halászlé

1,4,

1490.-

Éttermünk specialitásának számító halászlevünkbe filézett harcsát és pontyot teszünk. Ha tartalmasabb
halászlére vágyna (490.-Ft) feltét ellenében halbelsőséggel tálaljuk. A szálkákra fokozottan figyeljen
fogyasztáskor!

Tárkonyos szarvas raguleves

1,3,9

990.-

Pikáns szarvas ragulevesünket erdei gombával tesszük tartalmasabbá.

Halételek
Harcsa Paprikás

1,3,4,7

2590.-

Harcsapaprikásunkat túrós tésztával, tejföllel és pörccel kínáljunk

Roston Harcsa

4

2590.-

Szakácsunk roston sült harcsát készít, melyet grillzöldségekkel ajánl.

Csőben sült harcsa

1,3,7

2990.-

Roston harcsa filénket gombamártással, füstölt sajttal csőben sütjük, majd párolt jázmin rizzsel, krokettel
tálaljuk.

Szalajka pisztrángja

4,7

3190.-

Szilvásváradi pisztrángunkat kapros-fokhagymás fűszervajjal dörzsöljük be, mellé petrezselymes burgonyát
ajánlunk.

Szárnyasételek
Jércenyárs

1,7
2490.-

Csirkemell filéből nyársat készítünk, melyre vöröshagymát, paprikát, bacont, fűzünk, majd fokhagymás
tejföllel, illetve házi burgonya chippsel.

Kijevi jércemell

1,3,7,10

2390.-

Sajtos fűszervajjal töltjük meg a csirkemellet, bepanírozás után megsütjük, majd petrezselymes burgonyával
tálaljuk.

Csibefürdető

1,3,7,
Bacon-be tekerjük a jércemell-csíkokat, majd sajtmártással, tócsnival tálaljuk.

2590.-

Almás kacsamell

3390.1,3,12,
Rozéra sült kacsamellünket mézes fahéjas dióval töltött sült almával, narancsmártással, illetve burgonya ropogóssal
kínálj

Halételek
Harcsa Paprikás

1,3,4,7

2590.-

Harcsapaprikásunkat túrós tésztával, tejföllel és pörccel kínáljunk

Roston Harcsa

4

2590.-

Szakácsunk roston sült harcsát készít, melyet grillzöldségekkel ajánl.

Csőben sült harcsa

1,3,7

2990.-

Roston harcsa filénket gombamártással, füstölt sajttal csőben sütjük, majd párolt jázmin rizzsel, krokettel
tálaljuk.

Szalajka pisztrángja

4,7

3190.-

Szilvásváradi pisztrángunkat kapros-fokhagymás fűszervajjal dörzsöljük be, mellé petrezselymes burgonyát
ajánlunk.

Sertés ételek
Bécsi szelet

1,3,7,10

2490.-

Sertés szűzből egy jókora szeletet kirántunk és házi majonézes burgonyasalátával kínáljuk.

Lecsóval töltött

1,3,7

2390.-

Rántott sertés karajunkat tojásos lecsóval töltjük meg, snidlinges burgonya pürével tálaljuk

Brassói

9,10

2290.-

Sertés lapockából „Brassóit”készítünk, melybe gyöngyhagymát is forgatunk. Füstölt szalonnával és főttsült burgonyával tálaljuk.

Aszalt szilvás Borda 1,3,7,12

2490.-

Borban áztatott aszalt szilvával töltjük a sertéskarajt, melyet baconnel grillezünk, tálaláskor sajtmártással
és burgonya pürével kínáljuk.

Betyár steak

1,3,

2490.-

Alacsony hőmérsékleten 5 órán keresztül zsírban sült tarjánkat, grillezve, tükörtojással, steak burgonyával,
sült hagymával kínáljuk

Ropogós Csülök

1,9

2490.-

Sütés közben a séf sörrel kenegette a csülköt, ezáltal kellően ropogós lett. Párolt káposztával, steak
burgonyával és pecsenyelével kínáljuk

Vargányás Sertés szűz 1,7,

2990.-

Egészben sült sertés szüzpecsenye, vargányás erdei gombamártással, valamint házi burgonya fánkkal .

Marhaételek
Marhapörkölt

1,3,9,12

2190.-

Marhapörköltünket marha combbal, lecsós alappal készítjük, házi galuskával tálaljuk.

Marha Pecsenye

1,3,12

2590.-

A marha fehérpecsenyét alacsony hőmérsékleten sütjük több órán át, vörösborral itatjuk
meg, majd gombás mártással és burgonya pürével kínáljuk.

Vadas

1,3,7,10

2590.-

A marha fehérpecsenyét alacsony hőmérsékleten sütjük majd mustáros, sárgarépás öntettel
összefőzzük. Házi zsemlegombóccal kínáljuk.

Tálak két személynek
Galopp Tál

1,3,7,

5190.-

Egészben sült csülök, fokhagymás tarja, fűszervajjal töltött csirkemell, rántott sajt, rántott gomba, párolt
jázmin rizzsel, steak burgonyával, tartármártással tálalva.

Ínyenc Tál

1,4,7,10

7190.-

Bélszín érmék (a sütés mértékét kérjük, jelezze), Sertés szűz érmék,Rántott sertés karaj,Baconbe tekert
csirkemell csíkok, rántott cukkini . Köretnek grillzöldségeket, steak burgonyát, lyoni hagymát, 3 féle
mártást( Sajtmártás, Barnamártás, gombamártás) adunk.

Gyermekételek
Halacska

1,3,4,
Harcsából halrudacskát készítünk, amit hasábburgonyával tálalunk

1290.-

Pipifalatok

1290.-

1,3,7

A Csirke csíkokat kirántjuk, és burgonya pürével kínáljuk.

Desszertek
Somlói galuska

1,3,5,7,8,

Mákos palacsinta, szilvaöntettel ,mákhabbal 1,3,7

890.-

890.-

Mákos palacsintánkat szilva öntettel, mákhabbal tálaljuk.

A nagymama fánkja is lehetne 1, 3, 7

990.-

Frissen sütött túrófánk, csokoládé reszelékkel könnyű erdei gyümölcskrémmel .

Jó étvágyat kívánunk!
Minden 5000 Ft feletti vásárlás esetén, 1 db 1 l Pepsi terméket
adunk ajándékba.
Éttermünk hétfőnként zárva tart!
Rendelkésfelvétel 10.30.tól.
Keddtől péntekig a megrendelt ételek árából 10% kedvezményt
biztosítunk.
Minimum rendelési összeg: 1600 Ft
Amennyiben rendelése nem éri el a minimum rendelési összeget, a
kiszállítás díja 300 Ft.

