Étlap
„Az igazi, vérbeli vendéglátó legszebb jutalma és
legnemesebb öröme, ha a vendégnek ízlik az étel“
Gluténmentes ételek

Cukormentes ételek

Laktózmentes ételek

Tojás nélkül készült ételek

Vegetáriánus ételek

12:00 – 15:30
Katalin étterem nyitva tartása
Az árak Forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Ebéd a szobában: 12:00 – 15:30 között
Az a’la carte ebéd étlap szerint + 20 % szervizdíj

www.hotelkatalin.hu | info@hotelkatalin.hu
+36 83 311 324
https://www.facebook.com/wellnesshotelkatalin

Jó étvágyat kívánunk!

Hideg és meleg előételek
1.

Lazac tatár -

1 990,-

(8 dkg lazac tatár, ruccola, szárított paradicsom, fokhagymás toast)
2.

Mozzarella Caprese -

1 290,-

(1 db szeletelt mozzarella golyó, paradicsom, olíva olaj, bazsalikom)
3.

Roston sült királyrák farok ropogós tortillával -

2 290,-

(5 db királyrák farok, fűszeres olíva olajban sütve, 2 db tortilla)
4.

Rántott Camembert áfonyalekvárral -

1 790,-

(1 db camembert sajt félbe vágva, rizs, barackba töltött áfonyalekvár)
5.

Grillezett sajt korongok, zöldség spagettivel -

1 690,-

(2×6 dkg sajt korong, frittírozott zöldségek, pirított magvak)

Levesek
6.
7.
8.

Szamóca krémleves, túró gombóccal - (hideg) - 0,25l Francia hagymaleves cipóban tálalva - 0,40 l Marha erőleves, blansírozott zöldség brunois-val - 0,25l -

1 090,1 090,890,-

Halból készült ételek
9.

Vaslapon sült fogas filé, zöldség gyöngyökkel -

3 990,-

(18 dkg fokhagymás vajban sült fogas filé, zöldség gyöngyök, fehérbor veluté)
10.

Harcsapaprikás túrós csuszával -

2 690,-

(18 dkg roston harcsa, túrós csusza)

Szárnyas ételek
11.

Sült paprikás csirkemell rolád pirított tökmag kéregben -

2 790,-

(18 dkg csirkemell, rizs, petrezselymes karotta julienne)
12.

Lávakövezett csirkemell sajtmártásban -

2 490,-

(18 dkg roston csirkemell, póréhagyma, füstölt sajt, rizsgombóc)
13.

Bundázott pulykamell hasábburgonyával -

2 290,-

(18 dkg rántott pulykamell csíkok, szezámmag, hasábburgonya, ketchup, ananászos barack)

Sertéshúsból készült ételek
14.

Vaslapon sütött szűzpecsenye, cukkini hordókkal -

3 190,-

(3×6 dkg sertés szűz, fűszeres burgonya, pikáns zöldbors mártás)
15.

Zalai finomfalatok tejfeles pirított burgonyával -

2 690,-

(3×6 dkg sertéskaraj tócsibundában, tejfeles pirított burgonya)
16.

„Bécsi” tenyérnyi laktató -

2 490,-

(18 dkg rántott sertés szelet, hasábburgonya, ketchup, ananászos barack)

Marhahúsból készült ételek
17.

Surf & Turf bélszín érmék, spanyol mártással (3×6 dkg medium bélszín, 3 db királyrák farok, lágy burgonyapüré, hagyma trilógia)

5 990,-

Vegetáriánus ételek
18.

Paradicsomos Vongole kagyló tagliatellevel -

2 290,-

(8 dkg Vongole kagylóbél, tagliatelle, friss ruccola, parmezán chips)
19.

Roston sütött zöldség nyársak, rizzsel -

2 090,-

(2 db zöldség nyárs, rizs, fűszeres olíva olaj, pirított szezámmag)

Gyermek étlap - 12 éves korig kérhető
20.

Hercegkisasszony kiscsirkéje -

1 490,-

(6 dkg rántott csirkemell, hasábburgonya, ketchup)
21.

Halász király aranyrúdjai -

1 490,-

(5 db halrudacska rántva, hasábburgonya, majonéz)
22.

Mickey egér kedvence -

1 490,-

(6 dkg rántott sajt, rizs, majonéz)
23.

Pumukli kedvence

1 490,-

(Bolognai spagetti)

Saláta tálak és házi savanyúságok
24.

Fekete erdő salátatál buggyantott tojással -

1 790,-

(6 dkg fekete erdő sonka, pirítós, primőr zöldségek, tojás, morzsolt rózsa bors)
25.

Grillezett csirkemell saláta, sült paprika olajjal -

1 790,-

(8 dkg csirkemell, fokhagymás toast, ruccola, balzsam zselé, magvak)
26.

Vegetáriánus salátaválogatás, fenyő maggal -

1 790,-

(primőr saláták, extra szűz olíva olaj, fenyőmag)
27.
28.
29.

Tejfölös uborkasaláta Uborkasaláta Vegyes káposztasaláta -

790,690,690,-

Desszertek
30.

Eper mousse csokoládés tükörmázzal -

2 190,-

(eper mousse, csokoládé, gluténmentes piskóta)
31.

Fehér csoki parfé, granolával mangó sorbettel -

2 190,-

(angolkrémes fehér csoki, granola, mangó sorbet)
32.
33.
34.
35.
36.

Banán split - 3 gombóc fagylalt, 1 banán, csoki Fagyi kehely - 3 gombóc fagylalt, gyümölcs, tejszínhab, öntet Gyermek fagyi kehely - 2 gombóc fagylalt, tejszínhab Gyümölcssaláta kehelyben Banános, mogyorókrémes pan cake csokoládé lávával -

1 490,1 490,990,990,1 490,-

(amerikai palacsinta, banán, mogyorókrém, csokoládé
37.

Túrós mascarponés palacsinta kehelyben -

1 290,-

(1 db palacsinta, mascarpone, túró, mézes vanília mártás, grillázs)
38.

Mogyorókrémes palacsinta - 2 db -

790,-

Ajánlatunk
Pizza - paradicsomos alap, mozzarella sajt
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Prosciutto crudo - nyers füstölt sonka, ruccola, parmezán Margaréta pizza - paradicsom karika Sonkás pizza - sonka csíkok Songoku pizza - sonka csíkok, gomba, kukorica Hawai pizza - sonka csíkok, ananász Magyaros pizza - szalámi, kolbász, bacon, hagyma, édes pepperoni -

2 290,1 890,1 990,1 990,1 990,2 090,-

Burger
45.

Wunder burger

1 690,-

(16 dkg házi húspogácsa, salátalevél, hagyma, bacon, salsa, tejföl, cheddar sajt)
46.

Grillezett csirkemell szendvics

1 690,-

(14 dkg csirkemell, friss ruccola, paradicsom, csemege uborka, lila hagyma, majonéz)
47.

Vega burger -

1 590,-

(2 db grill sajt, saláta, paradicsom, uborka, lila hagyma)
48.

Sajtburger

1 590,-

(16 dkg házi húspogácsa, salátalevél, hagyma, paradicsom, uborka, mustár, ketchup, sajt)
49.

Hamburger

1 490,-

(16 dkg házi húspogácsa, salátalevél, hagyma, paradicsom, uborka, mustár, ketchup)
50.

Fekete erdei sonkás Bruschetta bazsalikom olajjal -

1 690,-

(ciabatta, fekete erdei sonka, paradicsom hús, bazsalikom, parmezán, olíva olaj, só, bors)

Gyros
51.

Gyros tál -

1 990,-

(16 dkg roston csirkemell csíkok, primőr zöldségek, hasábburgonya, tejfölös öntet)

Snack
52.
53.

Hasábburgonya vagy steak burgonya + ketchup Hot-dog
(hot-dog kifli, virsli, pirított hagyma, mustár, ketchup, csemege uborka)

Kérje a szakács tájékoztatását a következőkben:
Rákfélék, hal, földimogyoró, szójabab, tej, diófélék, zeller, mustár, szezámmag, kén-dioxid,
csillagfürt, puhatestűek.
• Növényi eredetű zsiradékot (margarin) használunk a főzéshez.
• Minden tejtartalmú étel növényi eredetű tejszínt tartalmaz.
• Kukorica keményítővel sűrítünk minden ételt.
• A fűszerek gluténszármazékot nem tartalmaznak.
• Az ételek nem külön konyhában készülnek, ezért nyomokban tartalmazhatnak
gluténszármazékot.

790,990,-

