ÓRIÁS-

PALACSINTÁZÓ
A változtatás jogát fenntartjuk! Áraink forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák!

ÉTTERMÜNKBEN RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT
– kérésre zártkörűen is – 60 FŐIG VÁLLALJUK!
CATERING: 150–200 FŐIG
HIDEGTÁLAK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALJUK!
Esetleges ételallergiáját a rendelés leadásánál jelezze!
Ételeink önmagukban vagy az ételkészítés folyamán alkalmazott konyhatechnológiai
műveletek során szerzett allergén anyagokat tartalmazhatnak!
Az étlapon az egyes allergén anyagokat az ételek neve után található számok jelölik
*Az étlapon szereplő allergén anyagok listája:
1. Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab) valamint a belőlük készült termékek; 2. Rákfélék és a belőle
készült termékek; 3. Tojás és a belőle készült termékek; 4. Hal és a belőle készült termékek; 5. Földimogyoró és a belőle készülttermékek; 6. Szójabab és a belőle készült termékek ; 7. Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt); 8. Diófélék,
azaz: mandula, mogyoró,dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia -vagy queenslandi dió és a belőle készült
termékek; 9. Zeller és a belőle készült termékek; 10. Mustár és a belőle készült termékek; 11. Szezámmag és a belőle készült
termékek ; 12. Kén-dioxid és a SO2 -ban kifejezett szulfitok; 13. Csillagfürt és a belőle készült termékek; 14. Puhatestűek és a
belőle készült termékek

Kaposvár, Kisfaludy u. 9. Tel.: 82/ 417-014 • 82/ 510-747
info@turuletterem.hu • www.turuletterem.hu

ÉTLAP

francia

ÉDES ÓRIÁSPALACSINTÁK

SÓS ÓRIÁSPALACSINTÁK

Crépes suzette
(Francia, narancslikőrös palacsinta) *(1;3;7).. 650 Ft

Galette Bretagne-i hajdinaliszttel készült
sóspalacsinta sonkával, sajttal,
tükörtojással töltve *(3;7)............................... 950 Ft
Sombrero palacsinta (csípős sertésragu tequilás
chilis babbal, óriáspalacsintába töltve, harmatos
póréhagyma karikákkal) *(1;3;7;9) ...............1150 Ft
Főnök kedvence (csülkös-babos-káposztás ragu,
óriáspalacsintába töltve) *(1;3;7;9).............. 1250 Ft
Bob palacsintája (kapros-tejszínes
pulykaraguval töltött óriáspalacsinta,
reszelt sajttal) *(1;3;7;9)..................................1150 Ft
Konyhafőnök kedvence (fűszeres csirkemell
csíkok tejszínnel, curryvel sütve, óriáspalacsintába
töltve) CSÍPŐS! *(1;3;7;9)............................... 1250 Ft
Palacsinta Buritos (pikáns csirkemell csíkok
csemegekukoricával, vörösbabbal, kukoricalisztből
készült óriáspalacsintába töltve, chili szósszal)
*(3;7;9).............................................................. 1250 Ft
Ázsia palacsinta (keleti fűszerekkel, szójaszósszal
ízesített pulykaragu, ropogós zöldségekkel,
óriáspalacsintában) *(1;3;6;7;9).....................1150 Ft
Hortobágyi extra óriáspalacsinta *(1;3;7;9) 1200 Ft

Jammal töltött óriáspalacsinták*(1.)
Áfonyás óriáspalacsinta *(1;3;7).......................... 600 Ft
Szamócás óriáspalacsinta *(1;3;7)....................... 600 Ft
Barackos óriáspalacsinta *(1;3;7)........................ 600 Ft

Gyümölccsel töltött óriáspalacsinták *(1;3)
Túrós-áfonyás óriáspalacsinta *(1;3;7)................ 850 Ft
Túrós-meggyes óriáspalacsinta *(1;3;7).............. 800 Ft
Túrós-barackos óriáspalacsinta *(1;3;7).............. 800 Ft

Különleges óriáspalacsinták *(1;3)
Gesztenyés óriáspalacsinta áfonya öntettel
*(1;3;7) �������������������������������������������������������������� 800 Ft
Rumos-diós óriáspalacsinta
csokoládékrémmel *(1;3;7;8) ������������������������� 890 Ft
Nutellával töltött óriáspalacsinta
banánnal *(1;3;5;7;8) �������������������������������������� 850 Ft
Almás-fahéjas óriáspalacsinta
vanília krémmel *(1;3;7) ��������������������������������� 800 Ft
Raffaello palacsintája *(1;3;7;8) (kókuszkrémmel
töltött óriáspalacsinta pirított mandulával) � 890 Ft

Lángosok:
Sima lángos *(1;7)................................................... 400Ft
Sajtos-tejfölös lángos *(1;7)................................... 600Ft
Pizzalángos *(1;7) (paradicsomszósz, mozzarella,
olívaolaj, friss bazsalikom)................................ 800Ft

Húsimádók töltött lángosai
Bolognai lángos (bolognai ragu, sajt) *(1;7)...... 980 Ft
Főtt-füstölt csülökkel töltött lángos (házi
savanyúság, hagyma, színes paprika) *(1;7) ... 990 Ft
Csirkehússal töltött lángos *(friss salátával,
joghurt öntettel) *(1;7)..................................... 950 Ft
Virslis- sonkás-baconos lángos *(1;7).................. 750 Ft
Darálthúsos chilis-babos lángos, tejföllel *(1;7).1050 Ft
Virslis-lilahagymás-sajtos lángos *(1;7) .............. 750 Ft
Tüzes lángos *(virsli, bacon, tejföl, lilahagyma,
füstölt sajt, Erős Pista) *(1;7) .......................... 900 Ft

Vegetáriánus töltött lángosok:
Kertész lángos *(uborka, paradicsom, lilahagyma, gomba,
kukorica, savanyú káposzta, sajt) *(1;7)................. 800 Ft
Gombás-tejfölös-lilahagymás-sajtos *(1;7) ......... 700 Ft
Brokkolis- tejfölös-sajtos *(1;7) ........................... 700 Ft

SÓS ÓRIÁSPALACSINTÁK
VEGETÁRIÁNUSOKNAK
Tavaszi óriáspalacsinta (kapros-juhtúróssnidlinges
töltelékkel töltött óriáspalacsinta, körített
szósszal) *(1;3;7)...............................................1150 Ft
Főnix palacsinta (vajban párolt zöldségekkel töltött
óriáspalacsinta, roston sült sajtszeletekkel,
tartármártással) *(1;3;7)................................ 1250 Ft
Brokkolis palacsinta (vajon párolt brokkoli
fokhagymával, tejszínnel, parmezán sajttal
sűrítve, óriáspalacsintába töltve, reszelt sajttal)
*(1;3;7).............................................................. 1200 Ft
Extra öntet: ...............................................................50 Ft,
Extra töltelék: ..........................................................100 Ft

SALÁTÁK
Favorit saláta (kockára vágott friss paradicsom,
uborka, feta sajt, főtt tojás, tengeri sóval,
fehér borssal ízesítve) *(3;7)............................ 950 Ft
Halász saláta (paradicsom, uborka, kukorica, olíva
bogyó, tonhal, pirított kenyérkockák, tengeri
sóval, fehér borssal ízesítve)*(4)....................1150 Ft
Görög saláta oregánós pestóban, fetasajttal
*(3;4;7;8;9)....................................................... 1350 Ft
Caesar saláta Turul módra (jégsaláta, grillezett
csirkemell, főtt fürjtojás, bacon) fűszeres
tartármártással, pirítóssal *(1;3;7;10).......... 1550 Ft

PIZZÁK

Pizzáink 30cm-es, vékonytésztás, nagyon olaszos,

Margherita *(1;7;8) ............................................... 860 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella, friss bazsalikom)

mozzarella sajttal, Praga sonkával, pármai jellegű

Sonkás-gombás *(1;7) .......................................... 960 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella,
Praga Cotto sonka, gomba)
Ördög *(1;7).......................................................... 1060 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella
csípős szalámi, chili olaj)
Négy sajtos *(1;7)................................................. 1060 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella, gorgonzola,
parmezán, ementáli)
Négy évszak *(1;7)................................................ 1060 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella, Praga Cotto sonka,
gomba, párolt zöldségek, friss paradicsom)
Vegetáriánus *(1;7) ............................................. 1060 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella, párolt zöldségek)
Tenger gyümölcsei *(1;2;4;7;14)........................ 1200 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella, tenger gyümölcsei)

kövön sült pizzák, melyek olasz alapanyagokból,
sonkával, hámozott paradicsommal készülnek!
Azonos feltétek cseréje esetén (húsfeltétet
húsfeltéttel, zöldségfeltétet zöldségfeltéttel)
felárat nem számolunk fel!
Plusz feltét árak:
zöldség: 100 Ft, húsféle: 150 Ft

TÉSZTÁK
Spagetti bolognai módra *(1;3;7) ..................... 1250 Ft
(Paradicsomszósz, darált marhahúsos
ragu, parmezán)
Penne carbonara *(1;3;7) ...................................1150 Ft
(tojás tejszín, parmezán petrezselyem
szalonna, fokhagyma)
Penne Turul módra *(1;3;7) ............................. 1550 Ft
(fokhagyma, bacon, tejszín, vargánya parmezán)

Turmixok *(7):

Nápolyi *(1;4;7).................................................... 1060 Ft
(Paradicsomszósz, mozzarella, kapribogyó,
szardella, bazsalikom)

3 dl ........................................................................... 290 Ft

Hawaii *(1;7)........................................................... 960 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella, sonka, ananász)

csokoládé, vanília, eper, málna, banán,
és kiwi ízekben

Magyaros *(1;7).................................................... 1060 Ft
(paradicsomszósz, mozzarella, erős paprika,
csípős szalámi, szalonna, hagyma)

Limonádék *(12):

Giulio *(1;7).......................................................... 1200 Ft
(paradicsomszósz, bivaly mozzarella,
Pármai jellegű nyersen érlelt sonka, vargánya)
Con Petto di Pollo *(1;7) ..................................... 1060 Ft
(paradicsomszósz, csirkemell, mascarpone,
mini paradicsom, fokhagyma, oliva bogyó)
Calzone (töltött pizza) *(1;7) ............................ 1200 Ft
(paradicsomszósz, Pármai jellegű nyersen érlelt
sonka, vargánya, ricotta)
Carletto *(1;3;7) ................................................... 1060 Ft
(tojásos tejszínes szósz, mozzarella, kolbász,
kaliforniai paprika, kukorica)
Pizza Bianco *(1;7) .............................................. 1060 Ft
(tejföl alap, csirkemell ragu, hagyma, mozzarella)
Kívánság pizza *(1;2;3;4;7;8;9;14) .................... 1200 Ft
(paradicsomszósz + 4 választható feltét)

5 dl ........................................................................... 490 Ft

5 dl ........................................................................... 400 Ft
bodza, eper, citrom ízesítéssel

