Koloska Csárda
Étlap
Hétvégi ajánlatunk
Kis fazék hús nélkül: 800 Ft

Húsos lábas

Nagy fazék: 1390 Ft

Szaftos marha lábszárból, velős csontról friss zöldségekkel sparhelten lábasban főzöm levesem,
közben házi csigatésztát gyúrok, s miként elkészült szedek belőle.
Gulyásleves mamám piros fazekából
Kis fazék: 1190 Ft
1890 Ft
Friss csipetkével, jó vastag frisskenyérrel, csípős paprikával

Tejszínes tárkonyos szarvas leves

1690 Ft

Kijevi csirkemell

3290 Ft

filémet fokhagymás fűszervajjal füstölt sajttal töltöm, köretként házi
héjas steakburgonyát teszek, utána friss tejfölös csodával nyakon öntöm

Hortobágyi emberes étel embernek nem leánynak!

3290 Ft

Sertésemnek szebbik részét /karaj/ Szalonnával, kolbásszal, hagymával, paprikával, töltöm,
fűszerezem, grillen szaftosra sütöm, kettényesem, gőzölög benne az életnek minden java,
Majd főtt sült burgonyát készítek enyhén csípős savanyút, rakok mellé,mártásként pecsenyeléből
hintek egy keveset. Készítsd ember gyomrod minden burkát, mert ez az étel bejárja minden bugyrát!

Bakonyi sertésszelet galuskával (paprikás gombamártással )

2890 Ft

Marha pörkölt galuskával

3290 Ft

Hát mit mondjak! Ennél nincs jobb, adok neked friss kenyeret mellé.
Kérd a szolgát, szóljon a szakácsnak, keverje össze a fazékban, azt úgy adja elibéd!

Túros csusza szalonnával jól átsütve

1690 Ft

ha akarod, kérd, juhnak túrójával meg rakass bele húsos szalonnát! Nem bánod meg!

Gyerekmenü
Rántott sajt hasábburgonyával
Rántott csirkemell csíkok hasábburgonyával
Rántott szelet hasábburgonyával
Marika néni rakja el és hozza a vásárcsarnokól!
Uborkasaláta / Piri néne kovászos uborkája /
Káposztasaláta / Vegyes savanyúság
1€ 300 HUF
Euróval történőfizetés esetén a visszajárót forintban adjuk.
II. oszt.
Üzemeltető: Mickey 06 Group kft,
Koloska csárda: 8230 Balatonfüred, Koloska völgy
Tel.: 06 87 703 037, Mob: 06 70 776 6384
E-Mail: koloskacsarda@t-email.hu, www.koloskacsarda.hu

1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
800 Ft

KOLOSKA CSÁRDA
CHAFE AJÁNLAT
Leveseink
Jó apám igazi sűrű csülkös bablevese Kis adag: 990 Ft
Halászlé bográcsban
Kis adag: 1390 Ft
Harcsából
Kis adag: 1590 Ft

Nagy adag: 1590 Ft
Nagy adag: 2190 Ft
Nagy adag: 2490 Ft

Szürke magyar harcsa!

Ponty filével

Kis adag: 1390 Ft

Nagy adag: 2190 Ft

Ízelítők
Hidegen – Melegen
Hideg libamáj zsírjában friss kerti zöldségekkel, házi pirítóssal
Magyaros paraszt ízelítő:

3690 Ft
1890 Ft

sonka – szalonna – kolbász sajt válogatás friss zöldségek

Mozzarella friss paradicsommal bazsalikomos balzsam ecettel
Egyszerű tojásos galuska szalonnával friss salátával

1890 Ft
1390 Ft

Főételek
Sztapacska /frissen szaggatva , füstölt
Kacsa félben sütve

csülökkel , lila hagymával , tejfellel

1990 Ft
3490 Ft

hagymás törtburgonyával lila párolt káposztával vegyes kompóttal

Grillezett csirkemell pármai sonkával,

3290 Ft

friss barackkal sajttal besütve hercegnőburgonyával mézes fahéjas forró aszalt barack mártással

Csirke mell roston serpenyőben Koloska csárda módon

3290 Ft

/tejszínes baconos póréhagymás mártással rizs körettel/

Magyaros libamáj grillen friss lecsóval karika csörgő burgonyával
Libacomb párolt lila káposztával friss petrezselymes burgonyával
Harcsapaprikás túrós csuszával
Rántott ponty frissen

5980 Ft
3290 Ft
3290 Ft
3690 Ft

köretként petrezselymes burgonya tatármártással

Roston fogas vajon grillezett zöldségekkel
3690 Ft
Szarvas pörkölt kézzel készített dödöllével nyakon öntve tejfellel 3890 Ft
Szarvas szeletek omlósan erdei áfonya mártással burgonya krokettel 3890 Ft
Szarvas sült vadas mártással szalvéta gombóc körettel
3690 Ft

Desszert
Házi somlói galuska rumos csoki öntettel friss tejszínhabbal
Friss túró gombóc fahéjas tejfellel porcukorral hintve 2db
Palacsinta: lekváros - kakós - túrós, Nutellás - mákos 3db

1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft

