
Minden  

étel árából  

felajánlunk 500 Ft-ot 

az Országos 

Mentőszolgálat  
megsegítésére.

A sikeres elkészítés  
feltétele, ha olyan fogást  

rendeltél ami sütést igényel,  
hogy legyen egy sütőd,  

ami 200 fokig felfűthető.

SZÁLLÍTÁSI  
DÍJAK:

 5 km-ig:  1500 Ft
 5-10 km: 2500 Ft 
 10-15 km: 3500 Ft

15 km fölött egyedi 
ajánlat alapján.

RENDELÉS  
FELVÉTEL:

hétfőtől vasárnapig  
11:00-21:30 óra között

MINIMUM  
RENDELÉS:  

6000,- 

FIZETÉS  
készpénzzel vagy 

bankkártyával

Családi ajánlatok
CSERÉP- VAGY ÜVEGEDÉNYBEN ÖSSZEÁLLÍTOTT  

TÖBB ADAGOS FINOMSÁGOK.

Mi elkészítjük, neked már csak  

annyi a dolgod, hogy a számodra 

megfelelő időben betedd a sütőbe  
a megrendelt ételt, mely aztán  

pár perc alatt készre sül.

(A csomag mellé természetesen küldünk  
egy pár soros elkészítési javaslatot.)

Megrendelésedet kérjük jelezd   

felénk telefonszámonon 

a kiszállítás előtt 1 nappal.

Ha felmerülne benned, hogy miért érdemes  
rendelned, pár gondolatban összefoglaljuk:

• mert előre tudsz tervezni, és akár 1 nappal  
hamarabb megrendelheted az ételeket  
(felhasználásig csak a hűtésről kell gondoskodnod);

• mert nem kell egy fél napot a konyhában töltened,  
hogy ezeket a remek fogásokat elkészítsd;

• mert nem kell csúcsidőben az étel kiszállítás  
lassúsága miatt aggódnod;

• mert tényleg forró ételt tudsz fogyasztani  
akkor, amikor te szeretnéd;

• mert biztos sikerélményed lesz, hiszen a befejező 
műveletet te irányítod, tehát „TE FŐZTÉL”;

• mert adakozhatsz is, hiszen minden étel árából  
500 Ft-ot felajánlunk az Országos Mentőszolgálat  
megsegítésére;

• mert közkedvelt ételeket válogattunk össze ebben  
a kínálatban, így biztos mindenkinek ízleni fog;

• mert az egyben sült, tálas ételek összehozzák  
a családot, a barátokat;

• mert a tároló edényt ajándékba adjuk neked, hogy  
bármikor újra hasznos eszközöd legyen a konyhában.
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Mentőszolgálat  
megsegítésére.

 Előétel és tészták

Parajos ricottakrémmel töltött ravioli Vezúvi San Marzano D.O.P. 
paradicsomból készült mártással, besütve, parmezánnal hintve

10 900 Ft (4 adag)
bor a ján l at :  Mauro Molino Chardonnay 2018’ (Piemont)

Sütőtökpürével töltött tortelli  
parajos parmezán mártással besütve

10 900 Ft (4 adag)

bor a ján l at :  
Ca’Lojera Lugana 2019’ (Veneto)

„Bársonykrém” házi aszaltparadicsommal, 
lilahagyma lekvárral, kaláccsal

4900 Ft (2 adag)

bor a ján l at :  
Lenkey Géza „November” 2012 (Tokaj)

Lasagne házi zöldtésztával  
és bolognai raguval rétegezve

10 900 Ft (4 adag)

bor a ján l at :  
La Spinetta Nero di Casanova  

Sangiovese 2016’ (Toscana)

Ravioli  pasticciati   

Tortelli

Lasagne

Libamáj        ganache
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 Halak és szárnyasok

Konfitált omlós kacsacombok szicíliai mandarin  
mártással, édesburgonya-pürével, kerámia edényben 

15 900 Ft (4 adag)

bor a ján l at :  
LiVeli Primitivo Riserva 2017’ (Puglia)

Toma sajttal töltött csirkemellfilé  
pancetta szalonnával göngyölve,  

erdeigomba-mártással, répapürével
14 500 Ft (4 adag)

bor a ján l at :  
LiVeli „Passamante”  

Negroamaro 2018’ (Puglia)

Gazdag tengeri halragu sütőzacskóban, 
cserépedénybe készítve (A tenger legjava) 

16 500 Ft (3 adag)

bor a ján l at :  
Mauro Molino Chardonnay 2018’ (Piemont) Tengerisüllő-filé garnélarákkal, cukkínivel  

és rákmártással, üvegtálban sütve
9 900 Ft (2 adag)

bor a ján l at :  
Venica „Cere” Sauvignon Blanc 2019’ (Friuli)

Branzino
Zuppa di pesce 

cartafata
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M ALAC TR ILÓGIA  
CASTELLUCCIO LENCSE ÁGYON  

Ü VEGTÁLBAN TÁLALVA
 A tál tartalma:

• Castelluccio aprószemű lencseragu
• Bőrös, csontos malackaraj

• Konfitált - lassan sütött - malac hasaalja, ropogós bőrével
• Omlós, szaftos oldalas

12 900 Ft (3 fő részére)

bor a ján l at :  
LiVeli Passamante Negroamaro 2018’ (Puglia)

La Spinetta Nero di Casanova Sangiovese 2016’

Malac Trilógia

Húsok

„Lyukas csont” milánói módra 
készített csontos borjúlábszár 
szelet, sáfrányos-parmezános 

burgonyapürével
11 900 Ft (2 adag)

bor a ján l at :  
La Spinetta Chinati Classico  

Riserva 2015’

Ossobuco
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sorrentói  
narancstortácska

4500 Ft (4 adag)

bor a ján l at :  
La Spinetta  

Moscato d’Asti 2020’  
Organic

sorrentói citromtortácska
4500 Ft (4 adag)

bor a ján l at :  
La Spinetta Moscato d’Asti  
2020’ Organic

Tiramisú classico üvegtálban
5500 Ft (5 adag)

bor a ján l at :  
La Spinetta Moscato d’Asti 2020’ Organic

Glutén- és cukormentes profiterol  
barnacsokoládé-öntettel

4500 Ft (4 adag)

bor a ján l at :  
La Spinetta Moscato d’Asti 2020’ Organic

Piemonti  
mogyorókrémes  

tiramisú kakaós  
édes morzsával  

üvegtálban
6900 Ft  
(5 adag)

bor a ján l at :  
La Spinetta Moscato d’Asti  

2020’ Organic

Ez jó kis móka, mert külön adjuk az összetevőket:  
a mini fánkocskákat, a fehércsokoládé- és  

barnacsokoládé-öntetet és a vaníliakrémet is,  
Így pár perc alatt szinte cukrásszá válhatsz,  
a desszert friss élménye pedig elkápráztat.
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Profiterol fehércsokoládé-  
és barnacsokoládé-öntettel

4500 Ft (4 adag)


