
Kiszállítás: hétfőtől szombatig: 11:00-21:30-ig;  vasárnap: 11:00-20:00-ig
Rendelésfelvétel: hétfőtől szombatig: 10:00-21:00-ig;  vasárnap: 10:00-19:30-ig

4 féle napi menü, kiszállítással is!
Készpénzes, bankkártyás és SZÉP kártyás fizetési lehetőség

a FUTÁROKNÁL IS!
Csomagolási díj: Pizzákra csomagolási díjat nem számolunk fel! 

Sültes tálak: +200 Ft/tálca. Minden más: +100 Ft/doboz.
Pizzákra plusz feltétek rendelhetők:

bolognai alap, húsok, sajtok, tenger gyümölcsei 300 Ft, zöldségek 200 Ft-os egységáron!
ÁfÁs szÁmla igényét kérjük a rendelés leadÁsÁnÁl elŐre jelezze!

Ezen szórólapon szereplő árak csak házhoz szállítás esetén érvényesek!
Minimum rendelés 990 Ft. Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az áfát!

Eredeti francia
óriáspalacsinta

TURUL
ÉTTEREM ÉS PALACSINTÁZÓ

KISZÁLLíTÁS városon belül
INGYENES!

Városon kívül felárat számítunk fel! Kiszállítási idő: 40-60 perc.

7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 9.
Telefon: 82-417-014, 82-510-743

érvényes: 2021. október 15-től VisszaVOnÁsig!



szűzérmék vargányás mártással
grillezett kacsamájjal,
rozmaringos burgonya fánkkal (1;3;7)  3.550 Ft
klasszikus cigánypecsenye 
hasábburgonyával (1)  2.790 Ft
sertés karaj feketeerdő sonkával
és kacsamájjal töltve
fűszeres burgonya gerezdekkel (1;3)  3.790 Ft
Turul batyu (sajttal, sonkával, gombával
töltött karaj, rántva), hasábburgonyával (1;3;7) 3.060 Ft

HAL éTeLeK
egész pisztráng aranybarnára sütve
fűszeres burgonyával és görög salátával (1;4;9)  3.680 Ft
Klasszikus harcsapaprikás túrós csuszával, 
szalonna pörccel, tejföllel (1;3;4;7)  3.150 Ft
Harcsa „fish and chips” salátaágyon
körtés majonézzel v. citrusos tartárral (1;3;4;6) 3.260 Ft
grillezett balatoni fogas filé
sütőtökös-tejszínes Tagliatelle tésztával, 
cukkínis kecskesajttal (1;3;4;7) 3.450 Ft
Lazac steak zöldséges bulgurral,
kapros-citromos szósszal (1;4;5;7)  4.390 Ft 

marHa és Vad ételek
Hagymás rostélyos 
steakburgonyával, jus-vel (1;10) 3.650 Ft
Bélszín steak zöldbors mártással,
fűszeres burgonyával (1;7)  5.950 Ft
Vörösboros marhapörkölt galuskával
(1;3;10)  3.050 Ft
somogyi szarvas pörkölt erdei gombákkal,
galuskával (1;3;7;9;10)  3.050 Ft
Öreglaki szarvas comb áfonya mártással,
lilakáposzta-krémmel töltött 
lángos tésztával (1;3;7)  3.650 Ft
kakukkfüves szarvas comb
vargányás-kacsamájas raguval,
krokettal (1;3;7;10) 3.650 Ft

süLTes TáLAK
turul tál 2 személyre 6.950 Ft
(Natur csirkemell, sült tarja, töltött karaj, rántott sajt, 
párolt rizs, hasábburgonya, zöldség köret) (1;3;7)
grill tál 2 személyre 8.800 Ft
(2 db kacsacomb, sörös csülök, grillezett sertésérmék, 
fogasfilé pankó morzsában, steakburgonya, hasábburgo-
nya, párolt rizs, friss saláta) (1;3;7) 
szárnyas tál 2 személyre  8.800 Ft
(rántott csirkemell, pulyka Cordon Bleu, 2db kacsacomb, 
zöldfűszeres csirkemell filé, steakburgonya, hasábburgo-
nya, párolt rizs (1;3;7) 
sertés tál 2 személyre 8.800 Ft
(Turul batyu, rántott sertés szelet, grillezett csülök, grillezett 
sertés szűzérmék, steakburgonya, krokett, párolt rizs (1;3;7)  

elŐételek
Tatár beefsteak friss zöldségekkel, vajjal, 
pirítóssal (1;3;7;10) 2.950 Ft
kacsamáj szeletek roston,
mézes almás raguval, krokettal (1;3;7) 2.950 Ft
grillezett diós Camembert sajt,
almaraguval, áfonyaszósszal, krokettal (1;3;7;8)  1.950 Ft
grillezett kecskesajt
zöldséges bulgur-raguval (1;7) 2.590 Ft

sALáTáK
Cézár saláta turul módra fűszeres öntettel és
pirítóssal kínálva (Római saláta, grillezett csirkemell filé, 
főtt fürj tojás, bacon szalonna) (1;3;7;10) 1.590 Ft
Tonhal saláta fokhagymás pizza kenyérrel
 (uborka, paradicsom, lilahagyma, tonhal,
rukkola, kukorica, olíva olaj) (1;6;7) 1.590 Ft
görög saláta bazsalikom pestóban, 
fokhagymás pizzakenyérrel (uborka, paradicsom, 
zöldpaprika, lilahagyma, olívabogyó, olívaolaj,
Feta sajt) (1;3;7)    1.590 Ft

leVesek
falusi tyúkhúsleves gazdagon
cérnametélttel (1;3;9) 850 Ft
Babgulyás, házi burgonyás pogácsával
(1;3;7;9) 1.450 Ft
Vargánya krémleves
fokhagymás pirítóssal (1;3;7) 1.250 Ft
koppányvölgyi szarvas raguleves (1;3;7) 1.450 Ft

gyereK éTeLeK
Bolognai spagetti reszelt sajttal (1;3;7;9)  1.750 Ft
Csibefutam 1.950 Ft
(rántott csirkemell, hasábburgonya, ketchup) (1;3;7;9) 
rántott sajt hasábburgonyával,
tartármártással (1;3;7;10) 1.890 Ft

szárnyAs éTeLeK
konfitált kacsacomb lilakáposzta-krémmel,
pirított héjas burgonya gerezdekkel (7;9) 3.250 Ft
zöldfűszeres köntösben sült jércemell
 grillezett zöldség variációval (1;5;8) 3.050 Ft
Pulyka Cordon Bleu steakburgonyával,
lyoni hagymával (1;3;7) 3.060 Ft
kapros túróval töltött pulykamell
baconbe göngyölve, krokettal, jus-vel (1;3;7) 3.190 Ft

serTés éTeLeK
rántott csülök steakburgonyával,
fokhagymás tejfölszósszal (1;3;7) 3.550 Ft
Csülök Pénké módra mézes-aszús burgonyával,
körítéssel tálalva (1) 3.150 Ft
Bécsi szelet (szűzpecsenyéből)
balzsamos salátaágyon, hasábburgonyával (1;3) 3.250 Ft



Big-Big sültes tál 4 személyre  11.800 Ft
(Grillezett csülök, grillezett sertés szűzérmék, rántott
csirkemell, rántott fogasfilé, lyoni hagyma, hasábburgonya, 
párolt rizs, steakburgonya, friss saláta) (1;3;4;7)
egyszemélyes kacsatál  4.750 Ft
(rosé kacsamell, kacsacomb, kacsamáj, pirított burgonya, 
lilakáposzta-krém) (1;3;7)

saVanyúsÁgOk
Paradicsomsaláta  550 Ft
Tejfölös uborkasaláta (7)  550 Ft
Káposztasaláta  460 Ft
Vegyes házi saláta (7) 550 Ft
Csemegeuborka (10;12) 460 Ft
Almapaprika 460 Ft
Céklasaláta 460 Ft

DesszerTeK
mákos guba torta
rumos meggy raguval (1;3;7) 990 Ft
Háromízű palacsintás rétes
vanília tükrön (1;3;7) 990 Ft
répatorta citromos Macsarpone-val töltve (1;3;7) 990 Ft

édes PalaCsintÁk 
Bécsi töltött palacsinta 1.250 Ft
(barackos, almás, túrós töltelékkel,
vanília sodóval csőben sütve) (1;3;5;7;8)
Túró rudi palacsinta 1.250 Ft
áfonyás, erdeigyümölcs raguval
(kakaós tészta, Nutella, túró) (1;3;5;7;8)
Oreo palacsinta 1.250 Ft
áfonyás erdeigyümölcs-raguval
(Oreo keksz darabok, Nutella, túró, vaníliaszósz (1;3;5;7;8)
nutellás-banános palacsinta 1.250 Ft
áfonyás erdeigyümölcs-raguval
(Nutella, banán) (1;3;5;7;8)
fekete erdő palacsinta 1.250 Ft
áfonyás erdeigyümölcs-raguval
(Nutella, túró, meggy, csokoládé öntet) (1;3;7;12)
rumos diós palacsinta 1.250 Ft
áfonyás erdeigyümölcs-raguval
(rumos-diós töltelékkel, csokoládé öntet) (1;3;7;8)
Turul palacsinta 1.250 Ft
(Nutella, darált keksz, málna, karamell szósz) (1;3;7)

sÓs PalaCsintÁk 
Húsimádó palacsinta 1.450 Ft
(sonka, csirkemell, csülök, tejszínes-sajtos mártás) (1;3;7)
Bolognai palacsinta 1.450 Ft
(Bolognai ragu, sajt, tejföl) (1;3;7)
Piedone palacsinta  1.450 Ft
(Bolognai ragu, bab, kukorica, tükörtojás,
tejföl, sajt) (1;3;7)
Hortobágyi húsos palacsinta 1.450 Ft
(paprikás mártással) (1;3;7)

BBQ Palacsinta 1.450 Ft
(BBQ szűzpecsenye, bab, kukorica, chili) 
friss saláta ágyon (1;3;6;7)
son-go-Ku palacsinta 1.450 Ft
(sonka, gomba, kukorica, sajt, tejföl szósz) (1;3;7)
Brokkolis-csirkés-sajtos palacsinta 1.450 Ft
(brokkoli, tejszínes csirkeragu) friss saláta ágyon (1;3;7)

lÁngOsOk
Csülkös lángos (1;7)  1.490 Ft
(Főtt-füstölt csülökkel töltött lángos)
házi savanyúság, hagyma, színes paprika
gyros lángos (1;7) 1.490 Ft
(friss salátával, joghurt öntettel)
Húsimádók töltött lángosa (1;7) 1.490 Ft
(Füstölt csülök, bacon, csirkeragu, sajt)
sajtos-tejfölös lángos (1;7) 750 Ft

PIzzáK
Medve pizza (1;7) 1.450 Ft
(paradicsomszósz, bacon, csirkemell, hagyma, kaliforniai 
paprika, Mozzarella)
mágus pizza (1;7) 1.450 Ft
(paradicsomszósz, chili, kolbász, hegyes erős paprika, 
Pepperoni paprika, Mozzarella)
terminátor pizza (1;7) 1.450 Ft
(paradicsomszósz, Pármai sonka, bacon, csirkemell, 
Mozzarella)
Mózes pizza (1;7) 1.450 Ft
(sajtkrém alap, sonka, csirkemell, kukorica, Mozzarella) 
Pármai sonkás pizza (1;7)  1.450 Ft
(sajtkrém alap, Pármai sonka, rukkola, Mozzarella) 
töki kedvence pizza  (1;7)  1.450 Ft
(tejfölös alap, csirkemell, sonka, kukorica, brokkoli, 
Mozzarella)
sadaba pizza  (1;7) 1.550 Ft
(sajtkrém alap, darált marhahús, bacon, hegyes erős 
paprika, Mozzarella)
Féldél pizza  (1;7;9;10)  1.550 Ft
(BBQ alap, bacon, csirkemell, lilahagyma, kaliforniai 
paprika, Mozzarella)
kőműves pizza  (1;7)  1.550 Ft
(paradicsomszósz, csülök, bacon, csirkemell, hagyma, 
Mozzarella)
BBQ pizza(1;6;7)  1.450 Ft
(BBQ csirkemell ragu, bab, kukorica, gomba, sajt) 
Turul pizza (1;7)  1.450 Ft
(paradicsomszósz, csirkemell ragu, virsli, vargánya, sajt) 
gulio pizza (1;7)  1.550 Ft
(paradicsomszósz, feketeerdei sonka, vargánya, túró, sajt) 
gyros pizza (1;7;9)  1.450 Ft
(tejfölös alap, gyros-ragu, csemegeuborka, sajt) 
Darshan pizza  (1;7)  1.450 Ft
(bolognai ragu, bacon, bab, sajt)
Mexikói pizza (1;7)  1.450 Ft
(bolognai ragu, chili, bab, kukorica, sajt)



allergénekről kérjük a rendelés leadásánál érdeklődjön!

köszönjük a rendelést! jó étvágyat kívánunk!
Eredeti francia
óriáspalacsinta

www.turuletterem.hu

Bolognai pizza (bolognai ragu, sajt) (1;7)  1.450 Ft
Falusi pizza (1;7;9)  1.550 Ft
(tejfölös alap, sonka, bacon, kolbász, kukorica, 
lilahagyma)
Bius pizza (1;7)  1.450 Ft
(paradicsomszósz, csirkemell, brokkoli, fokhagyma, 
kukorica, füstölt sajt) 
fél négy pizza (1;7)  1.450 Ft
(paradicsomszósz, csirkemell, sonka, gomba, bacon, 
kukorica, sajt)
Ördög pizza (1;7)  1.450 Ft
(paradicsomszósz, paprikás szalámi, bacon, chili, hegyes 
erőspaprika, sajt) 
son-go-ku pizza (1;7)  1.450 Ft
(paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt) 
Music pizza  (1;6;7)  1.450 Ft
(paradicsomszósz, sonka, szalámi, bacon, bab, füstölt sajt)
4 sajtos pizza (1;7)  1.450 Ft
(paradicsomszósz, trappista, mozzarella, kéksajt, füstölt sajt)
magyaros pizza (1;7)  1.450 Ft
(paradicsomszósz, hagyma, bacon, szalámi, hegyes 
erőspaprika, paradicsom, sajt) 
Tonhal pizza (1;4;7)  1.550 Ft
(paradicsomszósz, tonhal, hagyma, olívabogyó, sajt) 

kézmŰVes HamBUrgerek
Pulled sertés Burger (1;3;7;9;11) 
Burger: 1.590 Ft
pulled hús (tépett tarja), jégsaláta,
színes paprika, csemegeuborka, sajtszósz
menü: 2.190 Ft
Pulled sertés Burger + Hasábburgonya + Kóla 0,33l
menü XXl: 2.590 Ft
Pulled sertés Burger dupla hússal
+ Hasábburgonya + Kóla 0,33l
Pulled joker sertés Burger (1;3;7;9;11) 
Burger:  1.690 Ft
pulled hús (tépett tarja), jégsaláta, lyoni hagyma,
bacon, csemegeuborka, BBQ szósz 
menü: 2.290 Ft
Pulled Joker sertés burger + Hasábburgonya
+ Kóla 0,33l
menü XXl: 2.690 Ft
Pulled Joker sertés burger dupla hússal 
+ Hasábburgonya + Kóla 0,33l 
lucky luke marha Burger (1;3;7;10;11)
Burger:  1.790 Ft
100% Argentin marha húspogácsa,
amerikai hagymakarika, jégsaláta, uborka,
Cheddar sajt, majonéz-szósz

menü: 2.290 Ft
Lucky Luke Marha Burger + Hasábburgonya + Kóla 0,33l 
menü XXl: 2.690 Ft
Lucky Luke Marha Burger dupla hússal
+ Hasábburgonya + Kóla 0,33l
dalton marha Burger (1;3;7;10;11)
Burger: 1.790 Ft
100% Argentin marha húspogácsa, amerikai
hagymakarika, jégsaláta, uborka, Cheddar sajt,
tükörtojás, ketchup, mustár, majonéz-szósz
menü:  2.290 Ft
Dalton Marha Burger + Hasábburgonya + Kóla 0,33l
menü XXl: 2.690 Ft
Dalton Marha Burger dupla hússal 
+ Hasábburgonya + Kóla 0,33l  
gourmet Chef marha Burger (1;3;7;9;11)
Burger:  1.790 Ft
100% Argentin marha húspogácsa, lilahagyma-lekvár, 
rukkola, lyoni hagyma, bacon, Cheddar sajt, BBQ szósz
menü: 2.290 Ft 
Gourmet Chef Marha Burger + Hasábburgonya
+ Kóla 0,33l
menü XXl: 2.690 Ft
Gourmet Chef Marha Burger dupla hússal
+ Hasábburgonya + Kóla 0,33l
Chicken Burger (1;3;7;9;10;11)  
Burger: 1.490 Ft
Darált csirkecomb filé, Grill Camembert, jégsaláta,
Feketeerdő sonka, kapribogyó, Salsa-szósz
menü:  2.190 Ft
Chicken Burger + Hasábburgonya + Kóla 0,33l
menü XXl: 2.590 Ft
Chicken Burger dupla hússal + Hasábburgonya + Kóla 0,33l   
Corn flakes Chicken Burger (1;3;7;11)  
Burger: 1.490 Ft
Corn Flakes bundában sült csirkemell, jégsaláta,
joghurtos tzatziki öntet, paradicsom, uborka, füstölt sajt
menü: 2.190 Ft
Corn Flakes Chicken Burger + Hasábburgonya + Kóla 0,33l
menü XXl: 2.590 Ft 
Corn Flakes Chicken Burger dupla hússal
+ Hasábburgonya + Kóla 0,33l
norvég lazac Burger (1;3;4;7;11)    
Burger: 1.790 Ft
Lazac húspogácsa, jégsaláta, marinált ecetes hagyma, 
kapros szósz, uborka, Garnéla
menü: 2.290 Ft
Norvég Lazac Burger + Édesburgonya hasábok + Kóla 0,33l 
menü XXl: 2.690 Ft
Norvég Lazac Burger dupla hússal
+ Édesburgonya hasábok + Kóla 0,33l


