Előételek, kevert saláták:
Falusi padlizsánkrém

1090 Ft.

Fokhagymás pitával, és friss zöldségekkel.

Tatárbeefsteak

2890 Ft.

Zöldségekkel és pirítóssal. Ne fáradj, mi majd bekeverjük.

Cézár saláta

1790 Ft.

Jégsaláta cézár öntettel, ropogós krutonokkal, rostlapon pirított csirkemellel
és parmezán forgáccsal.

Kanalazni valók, levesek:
Öregpapó kedvence

990 Ft.

Gyöngyöző tyúkhúsleves, csontjáról leszedett husival, házi tésztával, zöldségekkel.

Filézett ponty halászlé

1480 Ft.

Harcsa halászlé

1890 Ft.

Vegyes halászlé

1890 Ft.

Ínyenceknek ajánljuk, hisz kerül bele a jófajta ponty húsából, és a finom harcsa legjavából.

Ha szereti kérjen a halászlevébe halbelsőséget is. +480 Ft.

Szarvasgulyás kenyérkalappal

1190 Ft.

Cheddar sajtkrémleves
Reszelt cheddar, tortilla chips

890 Ft.

A kedvencek:
Buga Jakab lakomája

3590 Ft.

Egy ropogós kacsacomb, fokhagymás flekken, Marcsa néni burgonyája.
Párolt káposzta, és sülthagyma.

Óriás bécsi szelet

2490 Ft.

Ahogy Bécs egyik leghíresebb vendéglőjében a Figlmüllerben is készítik, sertés szűzből.

Választható körettel:

Majonézes burgonyasaláta
Vajas-petrezselymes burgonya

Nyíri bicskás pecsenye

3190 Ft.

Érlelt bélszínt, sertés tarját és csirkemellet ízletesre grillezzünk. Sült debrecenivel,
Kakastaréj szalonnával, sült burgonyával és házi savanyúságokkal körítve.
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2 személyes tálak:
Marcsa néni 2 személyes tálja

5990 Ft.

Fokhagymás flekkeneket, sajttal és sonkával töltött sertéskarajt, baconba tekert
csirkecsíkokat, rántott sajtokat megfelelően nagy tálra teszünk. Grill zöldségekkel, rizzsel,
Marcsa néni burgonyájával, sült debrecenivel, kakastaréjjal és lapcsánkával körítjük.

Komatál Bandi bátyja módra

5990 Ft.

Ropogós kacsacomb részek, baconba tekert csirkecsíkok, fokhagymás tarják, rántott
csirkemellek, párolt káposzta, lapcsánkák, hasábburgonya.

Csülök bőségtál

5490 Ft.

2 darab ropogósra sült egész sertéscsülök, fűszeres steakburgonya, mustár, torma
és házi vegyes savanyúság.

Csárdatál

6690 Ft.

Ropogósra sült egész csülök, rántott gomba, rántott sajt, sertésflekken libamájas lecsóval,
rántott csirkemell, Marcsa néni burgonyája, házi vegyes savanyúság.

Ludas mátyás 2 személyes szárnyas tálja

7290 Ft.

Szaftosra sült kacsacomb részeket, sajttal és sonkával töltött csirkemellet, baconba tekert
fűszeres csirkecsíkokat szeleteket tálra rendezzük. Marcsa néni burgonyájával, fokhagymás
lángosokkal és párolt káposztával körítjük. Külön libamájas lecsót adunk hozzá.

2 személyes Picante tál

6690 Ft.

2-2 db csirke és sertés souvlaki, 2 db grillezett ráknyárs, 4 db bundázott tintahalkarika, 4 db
kofta kebab, 4 fokhagymás garnéla, tzatziki, és pita. Paellával és sült burgonyával körítve.

Szárnyas ételeink:
Paradicsomos-mozzarellás csirkemell

2290 Ft.

Hasábburgonyával és pestos rizzsel.

Rostonsült csirkemell barackkal fedve, és sajttal grillezve

2290 Ft.

Rokfortos burgonyával.

Ropogós kacsacomb

2890 Ft.

Párolt káposztával, és hagymás törtburgonyával.

Döbrögi uram kedvence

3590 Ft.

Szaftos kacsacomb, roston sült libamáj, baconba bugyolált grillezett csirkemell,
Hasábburgonya, házi savanyúságok.

Disznóságok:
Szatmári cigánypecsenye

2040 Ft.

Fokhagymás sült tarja, kakastaréj szalonnával, sült burgonyával, ropogósra sütött
hagymával.

Egészben sült csülök falusi burgonyával és párolt káposztával 2690 Ft.
Vasárnapi ebéd

1990 Ft.

…tudod, rántott sertéskaraj sült burgonyával.

Sajttal és sonkával töltött sertésborda rántva
Vegyes körettel.
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2490 Ft.

Marhaságok:
Hagymás rostélyos sültburgonyával

3390 Ft.

Bélszínből készítjük.

Borjúpörkölt juhtúrós sztrapacskával

2490 Ft.

Pacal pörkölt főtt burgonyával

1590 Ft.

Halak, tengerek gyümölcsei:
Rántott harcsa

2490 Ft.

Petrezselymes burgonyával, tartármártással.

Harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával

2490 Ft.

Tésztáink:
Juhtúrós sztapacska

1590 Ft.

Krumplis galuska lágy juhtúróval, tejföllel és szalonnapörccel.

Füstöltcsülkös sztapacska

1940 Ft.

Krumplis galuska lágy juhtúróval, főtt füstölt csülökkel, tejföllel és szalonnapörccel.

No husi:
Rántott gomba jázmin rizzsel

1460 Ft.

Tartármártással kínáljuk.

Trappista sajt rántva hasábburgonyával, tartármártással

2050 Ft.

Camembert sajt rántva jázmin rizzsel, áfonyalekvárral

2050 Ft.

Saláták savanyúságok
Egységesen 450 Ft.
Káposztasaláta
Csemege uborka
Csalamádé

Ecetes almapaprika
Ecetes kisdinnye

Egységesen 550 Ft.
Kovászos uborka (szezonban)
Házi vegyes savanyúság
(csalamádé, uborka,
almapaprika, dinnye, ami éppen
a hordóból előkerül)

Paradicsomsaláta
Uborkasaláta
Amerikai káposztasaláta
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Édes élet:
Somlói galuska

790 Ft.

Titkos receptek alapján messzi földön híres somlóit készítünk,
egy kis csavarral az ízesítésben…

Óriás palacsinták
Nutellás crepe

740 Ft.

Túrórudi crepe

790 Ft.

(nutellás-túrós)

Túrós crepe

740 Ft.

Somlóival töltött crepe

840 Ft.

(somlói galuska, csoki öntet, tejszínhab)

Gyermekeknek ajánljuk
/12 éves kor alatt/
Egységesen 1190 Ft.
Vuk zsákmánya
A kisasszony/fiatalember által választott leves, pipi csíkok rántva sült burgonyával.
Választható levesek: Öreg Papó kedvence (tyúkhúsleves), Tejszínes hagymaleves,
Szarvasgulyás, Cheddar sajtkrémleves.

Jerry kedvence
A gyerkőc által választott leves, rántott sajtdarabok sült burgonyával. Választható levesek:
Öreg Papó kedvence (tyúkhúsleves), Tejszínes hagymaleves, Szarvasgulyás, Cheddar
sajtkrémleves.

Hétvégi svédasztal
Minden szombaton és vasárnap 12 és 16 óra között korlátlan
svédasztalos ebéddel várjuk a Marcsa Néni rendezvényház,
Picante Étteremben
2144 Kerepes, Szabadság út 286.
Asztalfoglalás: 06 28 747 963
Aktuális kínálatunk a www.marcsaneni.hu weboldalunkon.

Előétel, 2 fajta leves, 4-5 féle főétel, salátabár, desszertek.
2 óra: 2490 Ft/fő.
Gyerekeknek 6 éves korig ingyenes, 12 éves korig -50%
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