Az éttermünkről

Családunk az éttermet 2010.10.25-én nyitotta meg. Vállalkozásunk a Marcsi Falatozóval indult
30 éve Tura szívében a Piac téren.
15 éve álmodtunk egy nagyot, hogy ide egy éttermet szeretnénk építeni.
2,5 évig épült az étterem, kisebb nagyobb nehézségek árán, de családi összefogásból és nem utolsó
sorban barátaink segítségével 2010-re elkészült.
Korábban, 15 évig motoros kaszkadőr voltam, innen ered néhány dekoráció ötlete. Vonzódunk a
járművekhez, ezért minden különlegességet szívesen látunk, legyen az Old Timer vagy amerikai
autó, bármi.
Az éttermet feleségemmel üzemeltetjük, hozzá tartoznak a rendezvények és esküvők.
Leginkább családi rendezvényekkel keresik fel éttermünket, erre a célra kialakítottunk egy
rendezvénytermet nagy üveges terasszal (udvar felőli bejárat). A házasulandók körében közkedveltek
vagyunk, mert személyre szabott ajánlatot kapnak, valamint fontos számunkra, hogy otthon érezzék
magukat és valóban feledhetetlen legyen az a nap.
Éttermünkben a magyaros ízvilágú a la carte mellett naponta kedvező árú és változatos napi
ajánlatokkal is készülünk, melyek között húsos és vegetáriánus ételek is megtalálhatóak.
Hétfőtől szombatig házias napi menüt is készítünk.
Jó étvágyat kívánunk és kellemes időtöltést éttermünkben, valamint kellemes sétát az
étterem mögötti parkunkban.

Szívélyes üdvözlettel, Demény Zsolt tulajdonos és üzletvezető
www.demenyteam.com

Saláták Salads

Étlap Menu

Balzsamecetes tavaszi kertész saláta Balsamic vinegar spring gardening salad
Sopszka saláta juhtúróval Supper with lettuce dessert
Görög saláta Greek salad
Mézes mustáros saláta Salad with mustard and honey

950,1390,1390,950,-

Előételek Appetizers
(egész adag) (whole dose)
Rántott camambert, áfonya dzsem Boiled camambert, blueberry jam
Rántott gombafejek, tartármártás Fried mushroom heads, tartar sauce
Rántott sajt Breaded cheese
Cézár saláta Caesar salad
Cézár saláta a ház szokása szerint (főtt tojással és paradicsommal)
Caesar salad according to the custom of the house (with boiled eggs and tomatoes)
Grillezett camambert mézes-mustáros saláta ágyon
Grilled camambert on honey and mustard lettuce bed
Grillezett csirkemell mézes-mustáros saláta ágyon
Grilled chicken breast on honey and mustard lettuce bed
Levesek Soups
Erőleves csészében Broth in cup
Erőleves tojással csészében Broth with egg in cup
Húsleves gazdagon Meat soup richly
Májgombóc leves Liver dumpling soup
Sertés raguleves Pork ragout soup
Sajtos-bazsalikomos paradicsomleves Cheese-basil tomato soup
Napi ajánlataink Daily oﬀers
Szárnyas ételek Poultry dishes
Csirke cordon bleu Chicken cordon bleu
Párizsi csirkemell Parisian chicken breast
Rántott csirkemell Breaded chicken breast
Natúr csirkemell Ntural chicken breast
Baconbe tekert csirkemell csíkok Chicken breast strips wrapped in Bacon
Csirkemell roston sajtmártással Chicken breast cooked with cheese sauce
Grillezett csirkemell paradicsommal és mozzarellával csőben sütve
Grilled chicken breast baked with tomatoes and mozzarella
Camamberttel és kesudióval töltött csirkemell rántva, áfonya dzsem
Chicken breast stuﬀed with Camamber and cashew nuts, blueberry jam
Kapros juhtúróval gazdagon bélelt csirkemell ﬁlé Chicken breast ﬁllet richly lined with dill cheese
Dijoni csirkemell ﬁlé pirított hagymachipssel Dijon chicken breast ﬁllet with roasted onion chips
Camamberttel és aszalt szilvával töltött rántott csirkemell
Fried chicken breast stuﬀed with camambert and prunes
Magyaros csirkemell (paradicsom, lilahagyma, sajt, bacon, kolbász)
Hungarian chicken breast (tomato, purple onion, cheese, bacon sausage)
Sertés ételek Pork meals
Cordon bleu Cordonbleu
Turai betyár batyu (rántott borda baconnal, paprikás szalámival, füstölt sajttal töltve)
Tura betyar bundle (fried rib with bacon, pepper salami and smoked cheese)
Cigány pecsenye kakastaréjjal Gypsy roast with cockscomb
Rántott karaj Fried chop
Sertésborda Holstein módra Pork Holstein style
Natúr szűzérmék Natural pork medallions
Natúr szűzérmék tejszínes gombamártással Natural pork medallions with creamy mushroom sauce
Szűzérmék tejszínes fokhagyma mártással, reszelt füstölt sajttal
Pork medallions with creamy garlic sauce, grated smoked cheese
Serpenyős karaj Demény módra (illatos gombával és hagymával)
Parmesan cheese in Demény style (with fragrant mushrooms and onions)
Milánói sertésborda 2 szelet rántott karajjal Pork cutlet Milanese with 2 slices of fried chops
Bécsi szűzpecsenye Viennese tenderloin
Kolozsvári töltött borda (kolozsvári szalonnával, juhtúróval és lilahagymával töltött)
Kolozsvári stuﬀed rib (stuﬀed with kolozsvári bacon, sheep's cheese and red onion)

2290,1990,2590,2050,2150,2990,2990,-

550,650,990,990,990,990,-

2700,2400,2400,2400,2700,2700,2700,2800,2800,2800,2800,2800,-

2500,2700,2500,2400,2300,2490,2790,2790,2690,3390,3190,2700,-

Halételek Fishes
Harcsa halászlé Catﬁsh soup
Harcsa rántva Catﬁsh in grilled bread
Sajtkrémmel töltött halrudak rántva Fried ﬁsh sticks stuﬀed with cheese cream
Roston sült harcsaﬁlé (igény szerint fokhagymásan) Roasted catﬁsh ﬁllet (garlic on request)
Lazac ﬁlé roston (2 szelet, kb 25 dkg) Griller salmon ﬁllet (2 slices 25 dkg)
Tálak Bowls
„Erdélyi fatányéros” 1 személy részére 1 person
(roston szűz, cigánypecsenye, rántott csirkemell, sült debreceni, vegyes köret, házi vegyes vágott)
(roast virgin, gipsy pepper, fried chicken breast, fried debrecen style, mixed garnish, homemade mixed cut)

2350,2650,1890,2650,4190,-

4700,-

„Vega fatányéros” 1 személy r észér e 1 person
(grillezett camambert, áfonya dzsem, rántott sajt, grillezett gomba, rántott és grill zöldségek, rizs)
(grilled camambert, blueberry jam, fried cheese, grilled mushrooms, fried and grilled vegetables, rice)

3500,-

„Galga menti bőségtál” 2 személy részér e 2 person
(sertés gordon, rántott sajt, párizsi csirkemell, cigány pecsenye, vegyes köret, házi vegyes vágott)
(pork chops, fried cheese, parisian chicken breast, gypsy roe, mixed garnish, homemade mixed cut)

9200,-

„Turai bőségtál” 2 személy r észér e 2 person
(Turai betyár batyu, rántott gomba, rántott sajt, natúr csirkemell, fűszeres tarja,
vegyes köret, házi vegyes vágott)
(Turai betyar bundle, fried mushrooms, fried cheese, natural chicken breast, spicy bun,
mixed garnish, homemade mixed cut)

10200,-

„Demény tál” 2 személy r észére
2 person
(szűzérmék pirított gombával, lazacﬁlé, rántott gomba, rántott sajt,
rántott csirkemell, vegyes köret)
(medallions with toasted mushrooms, salmon ﬁllet, fried mushrooms, fried cheese,
fried chicken breast, mixed garnish)

11990,-

„Szárnyas ﬁnomságok bőségtálon” 2 személy r észér e 2 person
(camamberttel és aszalt szilvával töltött rántott csirkemell, mozzarellás csirkemell, párizsi csirkemell
baconbe tekert csirkemell csíkok, párolt zöldségek, rizs)
(camambert and fried plum chicken breast, mozzarella chicken breast, parisian chicken breast
chicken breast sticks with bacon, steamed vegetables, rice)

10500,-

„Csábos tál” 2 személy r észér e 2 person
(csábos csirkemell mozzarellával és illatos bazsalikommal, natúr szűzérmék pirított gombával,
ropogós bundás harcsaﬁlé, kapros juhtúrós csirkemellﬁlé, kukoricás rizs, steak burgonya)
(chicken breast with mozzarella and fragrant basil, natural pork with roasted mushrooms,
crispy catﬁsh ﬁllet, chicken breast ﬁllet with dill sheep's cheese, corn rice, steak potatoes)

10200,-

Gyerek adagok Children's doses
Tom kedvence - Rántott csirkemell csíkok hasábburgonyával, ketchuppal
Fried chicken breast strips with french fries and ketchup
Jerry kedvence - Rántott sajt falatok hasábburgonyával, tartármártással
Fried cheese bites with french fries and tartar sauce

1990,1990,-

Tészták Pastas
Pasta a ’la Carbonara
Pasta a’la Miláno
Milánói sertésborda (2 szelet rántott karajjal)

Pork ribs a la Milan (2 slices with fried loin)

1990,1990,3490,-

Készételek aktuális napi ajánlatok szer int, amelyekről kollégáinknál érdeklődhetnek
Convenience food according to current daily oﬀers which may be of interest to our colleagues
Köretek

Garnishes

Hasábburgonya French fries
Steak burgonya
Steak potatoes
Fűszeres burgonya
Spicy Potatoes
Röszti burgonya, Krokett
Roast potatoes, Croquet
Édesburgonya
Sweet potatoes
Sajtos Karﬁol korong (3db)
Cheesy cauliﬂower puck (3 pieces)
Főtt burgonya
Cooked potatoes
Petrezselymes burgonya
Parsley potatoes
Rizs Rice
Kukoricás rizs Rice with corn
Rizi-bizi
Rice with peas
Párolt zöldségek Steamed vegetables
Grill zöldség Grill vegetable
Mártások, Szószok

Sauces

Ketchup, Mustár, Majonéz, Salsa szósz, Pizza szósz
Ketchup, Mustard, Mayonnaise, Salsa sauce, Pizza sauce
Tartármártás, Mézes-mustáros, Áfonya dzsem
Tartar sauce, Honey-mustard, Shrimp jams
Kenyér Bread
Savanyúságok

150,250,80,-

Pickles

Uborkasaláta
Cucumber salad
Paradicsomsaláta Tomato salad
Házi vegyes vágott
Homemade mixed cut
Csemege uborka
Pickle cucumber
Almapaprika
Apple pepper
Savanyúságpult kínálata
Oﬀer of Pickles counter
Desszertek

950,950,950,950,1250,1250,500,550,500,550,550,950,1250,-

750,750,650,500,500,-

Desserts

Palacsinták (2db) Pancakes (2 pcs)
(nutellás, eperlekváros, baracklekváros, áfonya dzsemes, kakaós, vagy fahéjas ízesítésben)
(nutella, eperylock, peach, blueberry, cocoa or cinnamon ﬂavoring)
Gundel palacsinta Gundel pancake
Házi somlói galuska Somló dumplings
Gesztenyepüré Chestnut puree
Gesztenyepüré meggyel és csokiöntettel
Chestnut puree with cherries and chocolates
Forró szerelem (3 gombóc fagylalt, forró málnával, tejszínhabbal
Torrid love (3 dumplings ice cream, hot raspberries, whipped cream
Kastélykerti szerelem ( 3 gombóc fagylalt, erdei gyümölcsök, tejszínhab)
Castle garden Love (3 dumplings ice cream, forest fruits, whipped cream)
Fagylalt (1 gombóc) Ice cream (1 pcs)
Vegán tejszínhab vegan whipped cream
Rizstej (1 dl)
ricemilk (1 dl)
Napi desszertjeink: érdeklődjenek kollégáinknál

Daily desserts: inquire with our colleagues

Hűsítő jégkrém ﬁnomságok az Algidától (VEGÁN változatban is)!
Cool ice cream delicacies from Algida (also in VEGAN version)!

750,1090,1090,1090,1190,1490,1490,300,+150,150,-

