Hideg elõételek

Szárnyasok

Tatárbeefsteak 8 pirítóssal
Görögsaláta
Jércesaláta

3190,1090,-

(csirkemell, zöldségek majonézes mártásban, reszelt sajt)

1190,-

Gazdagsaláta
(csirkemell, pirított kenyérkocka, zöldségek, reszelt sajt)

1190,-

Csirkés Cézársaláta
(csirkemell, pirított kenyérkocka, zöldségek, reszelt sajt)

1190,-

Mirage csirkemell
(sajttal, szárnyasmájjal töltve, baconba tekerve)

Roston csirkemell vagy pulykamell
Rántott csirkemell vagy pulykamell
Szezámmagos vagy mandulás csirkemell
Sajttal töltött pulykamell
Kijevi jércemell (fûszeres sajtkrémmel töltve)
Sörös pulykafalatok
(sörtésztába bundázott pulykamellcsíkok)

Meleg elõételek
Camembert sajt áfonyalekvárral
Rántott sajt
Rántott gomba
Rántott velõ

1290,990,990,990,-

Kacsasült dinsztelt káposztával
Feta sajtos csirkemell brokkolival,
baconba tekerve
Csirkemell csíkok sajtmártásban
Francia velõspulyka
(fûszeres, zöldséges velõvel töltve)

1590,1190,1290,1390,1490,1590,1590,1990,1790,1590,1690,-

Csirkemell „Tuti” módra
(roston csirkemell csíkok ananásszal, fahéjas tejszínben)

1690,-

Libamájas tejszínes pulyka
(roston pulyka, libamáj, gomba, kapros tejszínben)

1890,-

Gyros tál
(csibe husi, paradicsom, uborka, lilahagyma,
lilakáposzta, Tzaziki szósz, sült burgonya, pita)

1590,-

Levesek
Erõleves tojással vagy tésztával (csészében)
Házi májgaluskaleves (csészében)
Húsleves gazdagon
Gombaleves (csészében)
Pulykaragu leves
Hawaii gyümölcsleves (csészében)
Eperkrémleves vanília fagylalttal (csészében)
Fokhagymakrémleves cipóban
Babgulyás
Bográcsgulyás
Francia hagymaleves cipóban

490,590,690,590,790,690,790,690,890,890,890,-

Készételek
Sertéspörkölt
Marhapörkölt
Pacalpörkölt
Brassói aprópecsenye (szûzérmébõl készítve)

Ételeink ára köret nélkül értendõ! Féladag ételeinket 70%-os áron számoljuk!
www.tutietterem.hu

990,1290,990,1390,-

Sertéshúsos ételek

Halételek

Rántott szelet
Párizsi szelet
Cigánypecsenye
Gordon Blue (sajttal, sonkával töltött karaj)
Gordon Pink

1390,1390,1490,1490,-

Lazac roston, fokhagymás tejföllel
Lazac kaporral és sült zöldségekkel
Dorozsmai molnárponty (roston ponty csusza-

1690,1890,-

tésztával, gombás, tejfölös, paprikás mártással) ára körettel:

(sajttal, sonkával, gombával töltött karaj)

1490,-

Süllõ roston, fûszeres vajjal
Fogas „Jóasszony” módra (roston süllo,

1990,1690,-

„Bakonyi” sertésborda
(natúr karaj, gombás, tejfölös mártásban)

1590,-

Kárpáti borzaska (nyers burgonyában megforgatott
sertésszelet kisütve, fokhagymás tejföllel)

1690,-

„Gösser” sertésborda
(libamájjal, sajttal és gombával töltött karaj)

Milánói sertésborda ára makarónival:
„Óvári” sertésborda (natúr karaj, sonka, gomba, sajt)
„Sörmester” sertésborda
(hagymás-gombás velõvel töltve)

1890,1990,1590,-

1790,-

„Tuti” Tál kétszemélyre („Gösser” tekercs,
rántott csirkemell, -gomba, -velõ, -sajt, cigánypecsenye)

1790,-

„Tuti” sertésborda
(kapros juhtúróval töltött, baconba tekert karaj)

1890,-

4990,6530,-

Szárnyastál kétszemélyre
(sajtos,-dús szezámos csirkemell, Mirage csirkemell)

1590,-

1890,1090,1490,1990,-

Fatányéros kétszemélyre (cigánypecsenye,
Holstein bélszín, grillezett csirkemell, Óvári sertésborda)

1790,-

Szûzérmék „Jóasszony” módra (roston szûzérmék,
szalonna, hagyma, borsó, sonka, gomba)

(roston harcsa kapros, tejszínes rákraguval)

Kétszemélyes tálak

„Hunyadi” sertésborda (füstölt sajttal, uborkával
töltött, baconba tekert karaj)

Pontyhalászlé
Rántott ponty
Harcsapaprikás csuszatésztával ára körettel:
Harcsaszeletek „Kárpáti” módra

1590,-

Puszta steak (fõtt burgonyában megforgatott
sertésszelet füstölt sajttal és tejföllel)

füstölt szalonna, vöröshagyma, sonka, gomba, zöldborsó)

2990,-

Halastál kétszemélyre
(roston süllõ, rántott ponty, harcsa Orly módra)

3990,-

Csülök „Pékné” módra, kétszemélyre
(csülök, párolt káposzta)

3590,-

Kacsasült kétszemélyre
(dinsztelt káposztával és fõtt kukoricával)

Ételeink ára köret nélkül értendõ! Féladag ételeinket 70%-os áron számoljuk!
www.tutietterem.hu

3990,-

Bélszínbõl készült ételek

Köretek

Lángoló bélszíncsíkok (csípôs mexikói chilis babbal)
„Holstein” bélszín

3190,-

Sós burgonya, petrezselymes burgonya,
párolt rizs, galuska

(roston bélszín, sült sonkával, tükörtojással)

2990,3190,2990,2990,-

Hasábburgonya, steak burgonya,
rizi-bizi, gombás rizs, majonézes burgonya
Vegyes köret (rizs, hasábburgonya), burgonyapüré,
vegyes zöldséges rizs, krokett
Juhtúrós galuska, mexikói köret
Párolt zöldségköret

3390,-

(brokkoli, kelbimbó, bébirépa, bébikukorica, spárga)

„Stroganoff ” bélszín (roston bélszín csíkok,
uborka, szalonna, sonka és gomba tejszínes raguval)

Hagymás rostélyos
Bélszínjava „Bécsi” módra
Bélszínszelet füstölt tarjával
(lilahagymás juhtúróval töltve)

300,-

450,550,650,-

Bélszín Kedvessy módra
(libamájjal sült, gombakalappal, kapros-paprikás mártással) 3990,-

Csülkös-gombás bélszíncsíkok
(fokhagymás-tejfölös kenyérlángossal)

3590,-

Bélszín steak zöldbors mártással
(fokhagymás-tejfölös steak burgonyával)

3990,-

Gyermek menük
990,-

Füles eledele
(rántott csirkemell, burgonya pürével, csemege uborkával)

Csemege uborka, kovászos uborka, almapaprika,
párolt káposzta
Káposzta saláta, uborkasaláta, paradicsomsaláta,
vegyes saláta (uborka, káposzta, paradicsom)

990,-

Tészták
Túróscsusza tepertõvel házi tésztából
Lasagne
Spagetti „Carbonara”

1090,1390,-

(szalonna, sonka, tojás, gomba, tejszín)

1190,-

Somlóival töltött palacsinta (2 db)
Túrós palacsinta vanília sodóval (1 db)
Somlói galuska
Tiramisu
Vegyes palacsinta (2 db)
Nutellás palacsinta (2 db)
Túrós palacsinta (2 db)
Gundel palacsinta (2 db)
Gesztenyepüré
Jeges kávé 3 gombóc Carte d’Or fagylalttal

Milánói makaróni
(sonka, gomba, paradicsomszósz)

1090,-

Bolognai spagetti
(sertéshúsos ragu, paradicsomszósz)
Csirkés penne tészta (csirkemell, tejszín, kukorica)

1290,1290,-

Mártások
Tartár mártás
Tzatziki

390,450,-

Desszertek

Malacka eledele (csillagsajt és szezámos csirkemell
sült burgonyával, csemege uborkával)

Savanyúságok

300,300,-

Ételeink ára köret nélkül értendõ! Féladag ételeinket 70%-os áron számoljuk!
www.tutietterem.hu

450,450,450,550,350,450,450,450,450,990,-

Tisztelt Vendégünk!
Örömünkre szolgál, hogy kiszolgálhattuk, reméljük meg volt elégedve úgy a minõséggel,
mint a menyiséggel és bízunk benne, hogy áraink is megfeleltek elvárásainak!
Ha tetszett, mondja el ismerõseinek, ha nem úgy szóljon nekünk!
Vállaljuk családi-, baráti-, céges összejövetelek lebonyolítását
kedvezõ áron, vendégeink kívánsága, igénye szerint.
Aktuális rendezvényeinkrõl (svédasztalos ebéd vagy vacsora, élõzenés esték, bálok)
tájékoztatást kaphat honlapunkon: www.tutietterem.hu
Egyedi árajánlatot kérhet a tutietterem@freemail.hu címen!

Nyitva tartás: H – K – Sze. – Csüt. – Vas. 11-22h-ig, P – Szo. 11-23h-ig.
Tel.: 06-24 / 48-90-90, 06-70 / 296-57-35 • tutietterem@freemail.hu

