Szinbád Étterem kínálata
LEVESEK
 Húsleves cérnametélttel - 1, 3

1.190,-

 Erdei gombakrémleves - 1, 7

1.190,-

 Tárkonyos vadraguleves burgonyagombóccal - 1,7,9

2.390,-

 Konyakos szilvakrémleves tejszínhabbal, mandulaforgáccsal - 5,7

1.190,-

ÉTELEINK





Tatárbeefsteak - 3,7,10
Marhagulyás csipetkével - 1,3,9
Marhapörkölt galuskával - 1,3
Villányi szarvasragu krokettel - 1,3
(a szarvaspörköltet gombás, vörösboros barna mártással gazdagítjuk)
 Szarvassült Baden-Baden módra, krokettel - 1,3

3.990,2.390,3.490.3.890,4.790,-

(a megpárolt szarvascombot aszaltszilvás barnamártással leöntjük,
áfonya lekvárral töltött barackkal tálaljuk)

 Baconköpenybe bujtatott, füstölt sajttal, aszalt paradicsommal
töltött csirkemellfilé tejszínes gombakrémmártással, egészben sült
burgonyával - 1,3,7
 Brokkolis csirkemellcsíkok egészben sült burgonyával - 7,9

3.590,-

3.490,-

(vajas brokkoli, tejföl, reszelt sajt)

 Szezámmagos csirkemell csíkok rizzsel - 3,11

3.290.-

(a csirkemell csíkokat csípős szezámmagos panírba forgatjuk majd kisütjük)

 Roston csirkemellfilé, sült burgonyával és zöldfűszeres salátával - 8,9
 Pankómorzsás csirkemellfilé mézes-chilis mártogatóssal,
sült burgonyával és friss zöldsalátával - 8,9,11
 Óvári sertésszelet sült burgonyával - 7,8,9

3.490,3.590,3.590.-

(roston sült sertéskarajt sonkával borítjuk és sajtot olvasztunk rá)

 Cigánypecsenye steak burgonyával - 8,9
 Szinbád tekercs, steak burgonyával - 1,3,7

3.690.3.690,-

(paprikás, sajtos, kolbászos, szalonnás raguval töltött sertéstekercs
rántva)

 Rántott sertésszelet, sült burgonyával - 1,3,7
 Főtt-füstölt tarjával töltött sertéskaraj, paprikás krémmártással,
kapros-túrós galuskával - 1,3,7
 Sült kacsacombok vöröskáposztával, egészben sült burgonyával
 BBQ oldalas amerikai káposztasalátával, sült burgonyával - 3,7
 Milánói sertésborda - 1,3,7
 Rántott sajt magos bundában mazsolás rizzsel, tartármártással – 1,3,7,11
 Fogas filé magos bundában, rizzsel, tartármártással - 1,3,7,11
 Bélszínjava tükörtojással, sült burgonyával - 3,10
 Bélszínjava tennesi módra, steak burgonyával - 10

3.290,3.890,4.390,4.390,3.490,3.290,4.290,6.490,6.790,-

(a pácolt bélszínt babos, hagymás, bacon-ös raguval leöntjük)

 Rántott libamáj sült burgonyával - 1,3,7

6.790,-

GYEREK ADAGOK





Húsleves cérnametélttel - 1,3
Halrudacskák hasábburgonyával - 1,3,7
Rántott csirkemellfilé hasábburgonyával - 1,3,7
Milánói spagetti - 1,3,7

790,1.790,1.790,1.590,-

SALÁTÁK








Káposztasaláta
Uborkasaláta
Paradicsomsaláta
Vegyes saláta
Ecetes paprika
Csemege uborka
Amerikai káposztasaláta - 7, 10

690.690.690,690,690.690,890,-

KÖRETEK









Rizs
Hasábburgonya
Krokett - 1,3
Steak burgonya
Egészben sült burgonya
Galuska - 1,3
Zöldköret - 7
Mártások (majonéz, ketchup, tartármártás) - 1,3,7

590,690,590,790,590,590,690,300,-

DESSZERTEK






Gesztenyepüré - 7
Gyümölcsös fagylaltkehely - 3, 7
Palacsinta (kakaós, lekváros, csokis, nutellás) - 1,3,5,7,8
Diós palacsinta csokoládé öntettel - 1,3,5,7,8
Házias túrógombóc tejföllel, vajas morzsával - 1,3,7

1.190.1.290.350.- / db
550,- / db
550.- / db

Ételeink allergén anyagokat tartalmazhatnak! Allergén táblázat az étlap elején!
Az árak az Áfa-t tartalmazzák!
Csomagolás: 100Ft/db

