Koloska Csárda

Étlap
Levesek
Húsos lábas

Kis fazék hús nélkül: 800 Ft

Nagy fazék: 1390 Ft

Tyúkhúsból friss zöldségekkel sparhelten lábasban főzöm levesem,
közben házi csigatésztát gyúrok, s miként elkészült szedek belőle.

Gulyásleves mamám piros fazekából

1990 Ft

Friss csipetkével, jó vastag frisskenyérrel, csípős paprikával

Halászlé bográcsban
Ponty filével

Kis fazék: 1390 Ft Nagy fazék: 2190 Ft

Előételek
Rántott sajt rizs körettel tartár mártással

1990 Ft

Szárnyasok
Kijevi csirkemell

3390 Ft

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

Csirkemell roston serpenyőben Koloska csárda módon (ÚJ)

3390 Ft

/tejszínes baconos póréhagymás mártással rizs körettel/

Kacsa félben sütve (ÚJ)

3590 Ft

hagymás törtburgonyával lila párolt káposztával vegyes kompóttal

Saját zsírjában sült liba comb

3490 Ft

hagymás törtburgonyával lila párolt káposztával

Csirke mell roston grill zöldséggel

3390 Ft

Marha
Marha pörkölt galuskával

2990 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!

Friss pacal

2990 Ft

Igazi régi magyar falusi recept alapján készítettem még apám is megnyalta a tíz ujját utána!
Ilyet máshol nem eszel az biztos!

Koloska tál 2 személyre!
Koloska völgyi karaj velesült húsos szalonnával - kijevi csirkemell fokhagymás
fűszervajjal, sajttal töltve - Rántott sajt házi hasábburgonya - rántott gomba
- rizs - vegyes savanyúság- tartármártás
7900 Ft

Sertés
Koloska völgyi karaj velesült húsos szalonnával,
3390 Ft
csípősen kolbászos, hagymás raguval , steak burgonyával
Sertésborda magyarosan lecsóval serpenyőben karika csörgő burgonyával 3390 Ft
Óriás rántott szelet vegyes körettel (karajból, vagy csirkéből)
3390 Ft
Ennél jobb nincs és nem is lesz úri barátom!

Tészta ételek
Túros csusza szalonnával jól átsütve

1690 Ft

d

Hal ételek
Hal paprikás túrós csuszával

2990 Ft

a harcsát kifogtam nagy nehezen haza vittem, megfőztem,
megsütöttem és jól megettem! Erről ennyit!

Roston fogas citromos fűszervajjal grillezett zöldségekkel
Fogasfilé rántva tartármártással petrezselymes burgonyával

3690 Ft
3690 Ft

d

Gyerek menü
Kis adag rántott csirke mell csíkok hasáb burgonya ketcup
Kis adag rántott karaj szelet hasábburgonyával ketcup
Kis adag rántott sajt hasábburgonyával, tartármártással

1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft

d

Savanyúk
Marika néni rakja el és hozza a vásárcsarnokól!
Uborkasaláta / Vegyes savanyúság

800 Ft

d

Desszertek
Palacsinta választék

(túrós, kakaós, lekváros, nutellás, mákos) 3db

1290 Ft

Csomagolás ára egységesen: 100 Ft/db
1€ 300 HUF Euróval történő fizetés 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

Koloska Csárda

O KChefLajánlatunk
EVÉL
Tejszínes tárkonyos szarvas raguleves
1690 Ft
Szarvas pörkölt kézzel készített dödöllével, tejfellel nyakon öntve 3890 Ft
Zoli bácsi kolbászos friss lecsója
csirkemell csíkokkal házi friss kenyérrel: Nagyon finom!

1990 Ft

Roston fogas filé paprikás lisztben forgatva
grillezett zöldségekkel

3690 Ft

Házi túrógombóc vajon pirított
Zsemlyemorzsával tejfellel, porcukorral

1290 Ft

OLDALAS SPECIALÍTÁS: ( EGÉSZBEN 60 DKG )

3890 Ft

Oldalas egészben sütve seak burgonyával válsztható szószokkal
csípős /csípős mártás/,
koloska szósz /tejszínes, póréhagymás, bacon/

