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Kedves Vendégeink!
Az Önök elégedettsége visszajelzése rendkívül fontos a számunkra.
A szolgáltatásaink minőségének fenntartásához és az esetleges hibák
orvoslásához fontos, hogy vendégeinktől azonnali visszajelzést kapjunk.
Kérjük, hogy amennyiben az ételeink, italaink vagy a kiszolgálás
minőségével kapcsolatosan bármilyen kifogásuk, észrevételük van,
úgy azt nyomban szíveskedjenek jelezni a munkatársainknak, az
üzletvezetőnek vagy közvetlenül Bónus István tulajdonosnak.
Az a célunk, hogy az éttermünkből a vendégek elégedetten távozzanak,
ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kellő időben jelzett
hibát azonnal kijavítsuk, azonban az utóbb, esetleg napokkal később
jelzett problémákon utólagosan már nem feltétlenül tudunk segíteni.
Köszönjük, hogy az észrevételeivel segíti a munkatársaink munkáját.
Tisztelettel: Bandula Kisvendéglő munkatársai
Bónus István
tulajdonos
+3620 / 9231 769

Felhívjuk Kedves Vendégeink ﬁgyelmét, hogy az ételek
csomagolása esetén az alábbi díjakat számítjuk fel:
Csomagolás
Habtálca
Öntetes doboz

190 Ft/db
590 Ft/db
120 Ft/db

A féladag ételek ára a teljes ár 70%-a.
Flambírozás 2 cl Portorico rummal 545 Ft
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
(Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk.)

2

Étlap
II . k a

tegóriájú üzlet
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eloÉtelek

U,j

Parmezánbundás csirkesaláta

Sajtforgácsos prézliben sütve

Tatárbeefsteak

Az érlelt vesepecsenyét aprítjuk, ízesítjük, fűszerezzük
és pirítóssal tálaljuk

Tüzes sajtgolyók

Jalapenos sajt rántva édesburgonyával és bacon chips-szel

Libatepertő lilahagymával
Haltepertő rántott hagymakarikákkal

levesek
Füstölt póréhagymás burgonya krémleves bacon chips-szel
Soksajtleves jalapenoval és bacon chips-szel
Főszakácsunk ragulevese

Tejfölös becsinált raguleves tárkonnyal, citrommal

Ököruszály leves
Köcsögleves

Tárkonyos pulykaraguleves kenyértésztával besütve

Kakasos húsleves csigatésztával és zöldségekkel
Húsleves cérnametélttel
Fokhagyma krémleves sajtos pirítóssal
Gyümölcsleves

lakoMák-fatálak
Lakomatál

Rántott gomba, Csülök pékné módra, Göngyölt csirke,
Camembert rántva, Pándy szelet, Polgár tarja rántva,
sült zöldségek,kukoricás rizs, Röszti

Bandula tál (2 személyre) köret nélkül

Sertésszelet rántva és párizsiasan, Sajtos párizsi pulykaszelet
Cordon Bleu, Rántott sajt,Bandulacsíkok rántva

Vastepsiben sült egész csülök 2 személyre
Hagymás karikaburgonyával
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U,j

specialitások
Göngyölt csirkemell

Füstölt sajttal, sonkával és paradicsommal töltve

Rosé kacsamell erdei gombás rizottóval
Cipóban sült hagymás csülök

U,j

BBQ sült csirkemell

Füstölt sajttal, baconnal kemencében sütve

U,j
U,j

,
U
Mézes mustáros sült császár hagymás törtburgonyával j
,
Fokhagymás párolt sertésoldalas vele forgatott burgonyával U j
,
U
Hosszú sütésű hátszín
j
Zsályás csirkemell érlelt sonkával
Hombre kedvence

Feta sajttal és jalapeñoval töltött pulyka szezámmagos bundában

Dorozsmai bicskás pecsenye

Sült hagymával, sült burgonyával és kakastaréj-szalonnával

Báránycsülök gazdagon körítve grillezett zöldségekkel
Bécsiszelet omlós borjúcombból készítve
Borjúmáj rántott / resztelt
BBQ marhaoldalas, héjas burgonyával
Bőrös lazacsteak

kÉszÉtelek
Pacalpörkölt
Marhapörkölt lábszárból
Bakonyi harcsapaprikás

halak
Harcsafilé roston vagy rántva
Süllő roston vagy pankó morzsában rántva
Ponty kívánság szerint:

roston / rántva /orly módra / pankó morzsában

Süllő filé tökmagos bundában
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szárnyasok
Boursin-os csirke

Juhturós krémsajttal és hagymával besütött csirkemell

Ropogós kacsacomb fokhagymásan
Párolt lilakáposztával

Pácolt csirkemell roston
Bakonyi betyárpulyka galuskával

Szalonnával, gombával és pirospaprikával finom
Bakonyi mártást készítünk és ezzel nyakonöntjük a roston sült
pulykamell szeleteket

Görögös csirkemell görög salátával
Libamáj roston / rántva
Pulyka gyros görög salátával, sült burgonyával
Pulykaszelet bécsi bundában
Barackos csirkemell csőben sütve
Vaslapon sütött csirkecomb filé rántva
Sajtos-tejfölös párizsi pulykaszelet
Tüzes pulykaszalagok

Sörtésztában sült pulykaszalagok csípős mártásban

Bandula szelet

Sajttal, sonkával és kaporral töltött pulykamell rántva

Bandula-csíkok rántva

Rántott pulykacsíkok

Marhahúsból
Tornyos „Sir Bónus” hátszín

Hátszín szelet, füstölt sajt, sült zöldség, szalonna

Hátszín rostélyos hagymával
Bélszínsteak fűszervajjal
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sertÉshúsból
Cigánypecsenye fokhagymásan, rostélyos hagymával
Csülök Pékné módra

Kemencében lassan sült csülök hagymás burgonyás raguval

Texasi szelet

Szalonnás, hagymás, mustáros és uborkás raguval töltött
sertésszelet rántva

Velővel töltött sertésszelet rántva
Velővel, gombával, sonkával töltött sertésszelet rántva
Cordon Bleu

Sajttal és sonkával töltött sertésszelet rántva

Erőspolgár töltött tarja

Erőspaprikával, sajttal és baconnel töltött tarja rántva

Brassói aprópecsenye, ahogy mifelénk készült

Kockára vágott szűzpecsenyét fokhagymával,
paradicsommal, zöld erőspaprikával olajon lepirítjuk,
majd steak burgonyával összeforgatjuk

vegetáriánus Ételek
Vegalománia

Növényi alapú vegán steak, céklás rizottóval

U,j

Camembert sajt pankó bundában mézes sültalmával
Trappista sajt rántva
Roston sült kecskesajt saláta ágyon
Rántott vegyes zöldségek (gomba, cukkini, karfiol)

tÉszták
Bolognai spagetti

Frissen kifőzött spagettire bolognai ragut teszünk,
megszórjuk reszelt sajttal

Carbonara spagetti

Tejfölös carbonara öntettel, pirított baconnel, tojássárgájával
összeforgatva, reszelt sajttal tálalva

Tagliatelle garnélás raguval

Tejszínes, fokhagymás, petrezselymes raguval, parmezánnal

Erdei Gombás taglietelle

Tejszínes, fokhagymás, erdei gombamártással
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Mártások
Tartármártás
Tejszínes gombamártás
Tzatziki
Zöldbors mártás

kÖretek

U,j

Sült édesburgonya
Grillezett zöldségek
Sült burgonya
Párolt rizs
Vajas párolt zöldségek
Burgonyakrokett
Fűszeres burgonyagerezdek
Rösti
Rántott vöröshagyma-karikák
Vajas petrezselymes burgonya
Burgonyapüré
Házi galuska
Hagymás törtburgonya

kis saláták
Görög saláta

Salátamix, uborka, paradicsom, olivabogyó, feta sajt, tzatziki

Szerb saláta juhtúróval

Paradicsom, uborka, vöröshagyma, erős és édes paprika,
ecetes-olajos keverékkel és juhtúróval

Tejfölös uborkasaláta
Paradicsomsaláta

lilahagymás, petrezselymes dresszinggel

Házi káposztasaláta
Friss vegyes saláta

Paradicsom-, uborka- és káposztasaláta

Kovászos uborka
Csemege uborka
Házi csalamádé
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desszertek

U,j

Bajorkrémes tiramisu kehelyben
Házi somlói galuska tejszínhabbal
Serpenyős ananászkarikák karamell köntösben, fagyival

Túrós palacsinta vaníliaöntettel és erdei gyümölcsökkel
Mogyorókrémes palacsinta
Gundel palacsinta

Diókrémmel töltött, csokoládémártással leöntve

Nagyi túrós palacsintája

Mazsolás túrókrémmel töltött palacsinta sütőben sütve

Gesztenyepüré tejszínhabbal
Csoki szuflé vanília fagylalttal

pizzáink
Kemencés Bandula tekercs

Paradicsom öntet, sonka, mozzarella, erôs paprika

Chicago-style pizza

Mozzarellával töltött pizzatészta, paradicsom öntet, sonka, sajt

Gyros pizza

Tzatziki alap, csirkemell, sajt, uborka, lilahagyma, feta, paradicsom

Krémsajtos

Tejszínes alap, sonka, sajt, krémsajt

U,j

Phoenix

Mustáros fűszeres tejfölös alap, érlelt sonka, főtt tojás, csemege uborka, mozzarella

Gombavadász

Tejszínes alap, erdei gombaválogatás, mozzarella, érlelt sonka

Lali pizzája

Paradicsomos alap, pick szalámi, erős paprika, gomba, lilhagyma, főtt tojás, bacon sajt

Húsfaló

Bolognai alap, csirkemell, szalámi, daráthús, sonka, bacon, sajt

Mariachi pizza

Paradicsomos alap, kolbász, sajt, jalapeño, bacon

Jalapeño pizza

Paradicsomos alap, sonka, mozarella, jalapeño

Parajos pizza

Fokhagymás-tejfölös alap, spenót, feta, sajt

Scampi pizza

Fokhagymás-tejfölös alap, sajt, koktél rák

Nápolyi

Paradicsomöntet, sajt

Pizzáinkat glutén mentes változatban vagy akár csökkentett
9
szénhidrát tartalmú lisztből is elkészítjük!

Velencei

Paradicsomöntet, sajt, sonka

Veronai

Paradicsomöntet, sajt, sonka, gomba

Songoku

Paradicsomöntet, sonka, gomba, kukorica, sajt

Betyár

Paradicsomöntet, kolbász, szalonna, csemege piros arany, sajt, zöld erőspaprika

Csülkös

Tejfölös alap, lilahagyma, füstölt csülök, sajt, tojás

Kukoricás

Paradicsomöntet, kukorica, sajt, sonka

Quattro formaggi pizza

Paradicsomöntet, trappista sajt, füstölt sajt, mozzarella, kéksajt, parmezán

Bolognai

Paradicsomöntet, darált húsos bolognai ragu, sajt

Don Quijote

Paradicsomöntet, kovászos uborka, lilahagyma, szalonna, sonka, paradicsom,
sajt

Maffia

Paradicsomöntet, Pick szalámi, bacon, Feta sajt, Trappista sajt

Erős pista

Paradicsomöntet, darált erőspaprika, sonka, sajt, zöld erőspaprika, tojás,
lilahagyma

Tonhalas

Paradicsomos alap, tonhal, sajt

Tonhalas Extra

Tejfölös alap, kapor, tonhal, sajt, lilahagyma

Mester

Paradicsomöntet, sonka, sajt, gomba, szalonna, paradicsom, erőspaprika, tojás

Szalámis

Paradicsomöntet, szalámi, sajt

Gyümölcsös

Tejszín, ananász, sonka, sajt

Carbonara

Fűszeres-tejfölös-szerecsendiós öntet, sonka, bacon, sajt

Vegetáriánus

Paradicsomöntet, sajt, paradicsom, paprika, uborka

Csirkemelles

Tejfölös alap, csirkemell, sajt

Guszti

Tejfölös-fűszeres öntet, sonka, Pick szalámi, lilahagyma, paradicsom, kovászos
uborka, sajt

Piedone

Paradicsomöntet, sajt, bacon, chilis bab, lilahagyma

Tejfölös

Tejföl, sonka, bacon, kapor, sajt, kukorica

Maci király kedvence

Tejfölös alap, kolbász, sajt, tojás, paradicsom, lilahagyma, bacon

Frutti di mare

Paradicsomos alap, szardínia, sajt, tenger gyümölcsei

Pizzáinkat glutén mentes változatban vagy akár csökkentett
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szénhidrát tartalmú lisztből is elkészítjük!

