Étlap és Itallap
Kiszállítás felvétel
Hétfőtől- Szombatig, 10.30-20 óráig,
Vasárnap 10.30-19 óráig
Ügyvezető: Benke Dávid
Üzletvezető: Horváth Ákos
Konyhafőnök: Zátrok Zsolt
Elérhetőségek: Cím:2360 Gyál Némediszőlő
Telefon:+3620/3430080
E-mail: info@galoppmajor.hu
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy fél adag étel rendelése esetén, 70%-os
árat számítunk fel!
Csomagolás esetén 50 Ft/doboz felárat számítunk fel!
Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák!

Allergén élelmiszer összetevők listája
1.Glutént tartalmazó
2. Rákfélék és azokból készült termékek.
3. Tojás és abból készült termékek.
4. Halak és azokból készült termékek
5. Földimogyoró és abból készült termékek.
6. Szójabab és abból készült termékek, kivéve
7. Tej és abból készült termékek
8. Diófélék, azaz mandula
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
13. Csillagfürt és abból készült termékek.
14. Puhatestűek és abból készült termékek.
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.

Hideg előételek
Tatárjárás

1,3,10

Előételként (8dkg)

1890,-

Főételként (16dkg)

3190,-

Marha bélszín tatár ,tojással ,pirítóssal, vajjal, és kerti zöldségekkel.

Vitaminbomba

990,-

Az apróra vágott saláta zöldségekkel, hagymával ,olívaolajjal és balzsamecettel.

Major Saláta

3,7

1490,-

Friss salátát majonézes öntettel,Jércemell csíkokkal.

Levesek
Csészében ( small /klein)

Gulya Java

1,3,9

690.-

Marha gulyásleves,Burgonyával és házi galuskával ..

Húsleves gazdagon
Duna Java

1,3,9

4,

650.690.-

Halászlevünkbe filézett harcsával, ponttyal (490.-Ft) ellenében halbelsőséggel tálaljuk.

Erdő Java

1,3,9

790.-

Pikáns szarvas ragulevesünk alapja, egy erdei gomba pörkölt, melyet szarvas oldalassal készítünk el. Ezt
követően húsleves alapban főzzük össze az ízeket.

Szezon

1,7,8

690,-

Szezonális gyümölcs krémleves.

Meleg Előételek
Délibábos palacsinta

1,3,7,
1290.Hortobágyi palacsintánkat csirke hússal töltjük meg, majd paprikás –tejfölös szósszal ízesítjük.
Bundás sajt
1,3,7
1190.Rántott trappista sajtunkat párolt jázminrizzsel és tartármártással kínáljuk.
Csusszantás
1,3,7
990.Csusza tésztánkra tehéntúrót, tejfölt, és a füstölt íz kiemeléséért, házi pirított szalonnát teszünk.
Beatles menü
1,3,7,10
1390.Rántott gomba fejeket rántva, rizs konfettivel (3 féle paprikával) , tartármártással.

Halételek
Potyka panírban

1,3,4,7,10

1890.-

Rántott Pontyfilé házi burgonyasalátával.

Varsa fogta

1,3,4,7

1990.-

Harcsapaprikásunk túrós tésztával, tejföllel és pörccel.

Haladó

4

1890.-

Szakácsunk roston sült harcsát készít, melyet grillzöldségekkel ajánl.

Csőbe Húzott harcsa

1,3,4,7

2590.-

Roston harcsa filé gombamártással, füstölt sajttal csőben sütve, párolt jázmin rizzsel, krokettel

Szalajka pisztrángja

4,7

2590.-

Szilvásváradi pisztráng kapros-fokhagymás fűszervajjal, petrezselymes burgonyával.

Szárnyasételek
Jércenyárs

7
1590.Csirkemell filéből nyársat készítünk, melyre vöröshagymát, paprikát, bacont, fűzünk, majd
fokhagymás tejföllel, illetve burgonya nyárssal kínálunk.
Kievő
1,3,7,10
1590.Sajtos fűszervajjal töltjük meg a csirkemellet,petrezselymes burgonyával.
Csibefürdető
1,3,7,
1590.Bacon-be tekerjük a csirkecsíkokat, majd sajtmártással, tócsnival tálaljuk.
Rántott futómű
1590.Rántott csirkecomb filé , petrezselymes burgonyával

Sertés ételek
Bécsnek Büszke Vára

1,3,7,10

1590.-

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

Szomszéd főztje

9,10

1590.-

Sertésből „Brassóit”készítünk, melybe gyöngyhagymát főzünk.

Részeg disznó

3,7,12

1590.-

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

Betyár steak

3,

1590.-

Fokhagymás tarjánkat grillezve, tükörtojással, steak burgonyával kínáljuk.

Bajor hakni

1,9

Csülök, Párolt káposztával, steak burgonyával és pecsenyelével.

1590.-

Lecsóka

1,3,7

1790.-

Rántott sertés karaj tojásos lecsóval töltve, snidlinges burgonya pűrével.

Szűz szalonnában

7,

2490.-

Bacon szalonnába tekert eész sertés szűz ,sült fokhagymás-tejölös parázsburgonyával.

Marhaételek
Bográcsszökevény

1,3,9,12
Marhapörköltünket lecsós alappal készítjük, amit tejfölös nokedlivel tálalunk.

1490.-

Marha részeg

2190.-

3,12
vörösboros marhapofa, gombás mártással és burgonya pürével .

Tálak két személynek
Galopp Tál

1,3,7,

4590.-

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

Tanya tál

1,3,4,7

4890.-

Tálunkra, tojásos lecsóval töltött sertés karajt, baconbe tekert sertés szüzet, csőben sült csirkemellet, rántott
harcsa filét és rántott cukkinit helyezünk. Köretnek steak burgonyát, párolt jázmin rizst kínálunk.
. Overdose tál

1,4,7,10

6490.-

Bélszín érmék (a sütés mértékét kérjük, jelezze), Sous vide sertés szűz borskéregben sütve, borban áztatott aszalt
szilvával töltött sertéskaraj, melyet baconnel grillezünk , paprikás lisztbe forgatott pisztráng kapros-foghagymás
öntettel. Köretnek grillzöldségeket, steak burgonyát, lyoni hagymát adunk.

Saláták
Házi uborkasaláta (akár tejfelesen is)
Vöröshagymás-olivás paradicsomsaláta
Káposztasaláta
Csemege uborka
Kovászos uborka
Vecsési vegyes savanyú,
Majonézes burgonyasaláta
Ketchup, mustár, majonéz, tartármártás

7

390

3,10

390.390.390.390.390.490.90.-

1
3,7

Desszertek
Somlói
1,3,5,7,8,
Megunhatatlan palacsinta

650.-

1,3,7
Meggyel töltött palacsinta vanília öntettel.

690.-

Túrófánk erdei gyümölcskrémmel , csokoládé reszelékkel 1,3,7

990.-

Italok
Pepsi cola 1 liter

390.-

Pepsi max 1 liter

390.-

Schweppes Narancs 1 liter

390.-

Canada dry

390.-

Hell energiaital 2,5 dl

350.-

Dreher dobozos

350.-

Minden 4000.- Ft eletti vásárlás esetén 1 db 1 literes üdítőt adunk ajándékba!

