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9-22
9-22
9-22
9-22
9-24
10-24
10-22

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 vagy 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: Fekete Sas Kávéház munkatársai

Bónus István
tulajdonos
+3620 / 9231 769
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Étlap
II . k a

tegóriájú üzlet

Felhívjuk Kedves Vendégeink figyelmét, hogy az ételek
csomagolása esetén az alábbi díjakat számítjuk fel:
Csomagolás
Öntetes doboz
Betétdíjjas termékek /db
Elvitelre kért kávé poharának ára
Környezetbarát szívószál /db

190 Ft
120 Ft
50 Ft
50 Ft
20 Ft

A féladag ételek ára a teljes ár 70%-a.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
(Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk.)
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Reggeli Étlap
Tükörtojás (3 tojásból)
Rántotta (3 tojásból)
Rántotta gazdagon
Görögös omlett

(paradicsom, feta sajt, bacon, hagyma, 3 tojásból)

Tojáslepény

(tojás, fekete erdei sonka, mozzarella és feta sajt, pritamin paprika, póréhagyma)

Bundás kenyér
Sajtos-tejfölös bundás kenyér
Ham and Eggs
(3 tojásból)

Bacon and Eggs
(3 tojásból)

MELEGSZENDVICSEK
Sonkás
Sonkás-gombás
Kukoricás

(kukorica, tojás, sonkakrém, sajt)

Extra huhogós

(kolbász, csípős paprika, főtt tojás, mustár, sajt)

Retro

(sonka, főtt tojás, pirosarany, sajt)

Ádám vágta melegszendvics

(tejföl, tarja, tükörtojás, lilahagyma, erős paprika, sajt)

Burgerek
Cheese Burger Sas Módra

(buci, tejföl, saláta, trappista sajt,cheedar sajt, marhahúspogácsa, csemege uborka,
grillezett lilahagyma BBQ szósszal és steak burgonya körettel)

Tüzes Burger steak burgonyával

(buci,pikáns öntet,saláta,jalapeno paprika,cheedar sajt,tabasco)

Vega Burger Sült Batátával

(buci,tejföl,saláta,grill füstőlt sajt,paradicsom,uborka,avokádókrém)

Csirke Burger Sült Batátával

(buci,tejföl,saláta,roston csirke,pikáns öntet,trapista,grillezett pritamin paprika)
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bagett és Toast
szendvicsek

Tarjás purpur sült batátával

(sült tarja,cheedar,grillezett lilahagyma,csemege uborka,fokhagymás majonéz)

Bacon & Tükörtojásos purpur sült batátával
(kéksajtos tejföl,bacon,tükörtojás,spenót,grill cukkini,koktélparadicsom)

Csirkés purpur sült batátával
(aszaltparadicsomos majonéz,saláta,sült csirkemell,grillezett kápia paprika)

Vegetáriánus purpur sült batátával
(padlizsánkrém, grilezett fültőlt sajt,coleslow,koktélparadicsom)

Kijevi toast sült batátával és majonézhabbal
(fűszervaj,sonka,cheedar)

Olaszos toast steak burgonyával

(arrabbiata ragu,erdei sonka,mozzarella)

Croque Monsieur
(tojásos besamel,dijoni mustár,sajt,sonka)

Croque Madame
(tojásos besamel,dijoni mustár,sajt,sonka, tükörtojás)

Eloételek
Tatár beefsteak
Libatepertõ lilahagymával
Bruschetta pirítóssal
(natúr / csípős / tonhalas / olivás)

Padlizsánkrém pirítóssal
Sajttál

levesek
Rozmaringos pulykaraguleves
Fokhagymakrémleves sajtos pirítóssal
Eperkrémleves tejszínhabbal churrossal
Tyúkhúsleves gazdagon, csigatésztával

11

SalÁtÁK, SaVaNyÚSÁgoK
Kis Kertész saláta
(vegyes saláta, tökmagolaj, csirkehús,fött tojás, kukorica,borecet)

Julius Caesar salátája

(parmezán forgáccsal, kenyérkockával,
csirkehússal, vegyes salátával és tzatzikivel)

Sas saláta

(saláta grillezett kaliforniai paprikával, reszelt főtt tojással,
baconnel és parmezánnal, balzsamecetes öntettel)

Fitness saláta

(vegyes saláta,pirított csirkemell csík,pirított magvak,
balzsamos joghurtos öntettel)

Görög saláta
Paradicsomsaláta
Uborka saláta
Csemegeuborka

foÉteleK
Rántott szelet (jércemell vagy borda) sültbugonyával
Kijevi szelet „Sas” módra (jércemell vagy sertésborda) párolt rizzsel
(mozzarella sajt,fűszeres vaj,szerecsendió)

Kéksajttal és erdei sonkával csőben sült csirkemell
(batáta steak burgonyával)
Brassói Sas Módra
Erdei sonkával, kéksajttal, töltött pulykamell
diós morzsában rántva, sült batátával
Sertésszűzérmék parmezános tejszínes rizottóval
Pulled Pork Tortilla steak-burgonyával

(tépett tarja,BBQ mártás,cheedar sajt, jalapeno)

Gyros tál Kávéház módra

(saláta,paradicsom,tzatziki,steak burgonya ,csirkehús,sajt)

Hagymás Rostélyos
(salátával és steakburgonyával,pikáns öntettel)
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Szezámos-bundás csirke tépett zöldsalátaágyon tzatzikivel

Zsebes csirkemell sült zöldséges rizzsel

(pácolt csirkemell szelet cheddar sajttal és erdeisonkával töltve,
sült zöldséges rizzsel tálalva)

Rostonsült csirkemell vegyes salátaágyon (választható öntettel)
Kacsamájjal töltött sertésszűz párna, baconos zöldbabbal

Báránycsülök sült zöldséges körettel

(egészben sült báránycsülök sült zöldségekkel)

Bélszínsteak steak burgonyával és grillezett zöldségekkel

Libacomb párolt káposztával, almás krokettel tálalva
Csirkés fajitas steak burgonyával

(házi pitában tálalt fajitas fűszerezésű csirkemell
csíkok, jégsalátával, paradicsommal, guacamole-val és
sajttal felül sütve steak burgonyával tálalva)

Magyaros lecsó
•kis adag
•nagy adag

(friss paprika, paradicsom, hagyma)

Kolbászos lecsó
•kis adag
•nagy adag

(friss paprika, paradicsom, hagyma, kolbász, tojás)
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HALÉTELEK

Kardhal Steak Vajas Cukorborsóval
Lazac Steak Kakukkfüves bébirépával
Fogas filé (rántva /roston) vajas burgonyapürével
Harcsa filé (rántva / roston) hasábburgonyával
Fűszeres kukoricapehely bundás harcsaszeletek rántva,
vajas burgonyapürével
(házi füszerezésü kukoricapehely bundás harcsaszeletek rántva,
vajas burgonyapürével tálalva)

TÉSZTÁK
Csirkés,gombás,tejszínes parmezános spagetti
Bolognai spagetti Parmezánsajjtal
Spagetti Arrabbiata

(házi készítésű olaszos fűszerezésű paradicsommártás,
spagetti tésztával és parmezán sajttal tálalva)

Spenótos tészta

(spenotos-füstölt sajtos mártás, kéksajt, tönkölytésztára tálalva)

Pappardelle arrabbiata

(házi készítésű olaszos fűszerezésű paradicsommártás,
pappardelle tésztával és parmezán sajttal tálalva)

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK
Rántott sajt sült burgonyával, tartármártással
Camembert sajt rántva áfonyalekvárral és almás krokettel

Sajtgolyók rántva salátaágyon, tartáros öntettel
Tökmagolajos friss saláta roston sült füstölt sajttal
Pisztácia bundás kecskesajt grillezve
vegyes saláta körettel és citrusos vinegrettel

(pisztácia bundába forgatott kecskesajt szelet roston
sütve, vegyes salátával, házi citrusos vinegrettel)

Roston camambert sajt dió bundában ,citrusos salátával

(dió bundába forgatott camambertsajt,vegyes salátával, házi citrusos vinegrettel)

Rántott cukkini tzatzikivel
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ÉDESSÉGEK

DESSER / SWEETS / DOLCI
Mogyorókrémes palacsinta házi fehércsokiöntettel
Szilvás vajas crumble ,fahéjas tejföllel
Csokoládé szuflé fehércsokoládé öntettel vanília fagyival
Ízesített tejberizs tejszínhabbal
mogyorókrémes/fehércsokis/erdeigyümölcsös
Házi sajttorta
csokoládés,erdei gyümölcsös/karamellás/natúr
Kókuszos Epres chiamag puding

(magas ásványi anyag tartalmú desszert amelyet diétázók is fogyaszthatnak)

Mákos guba

(vaníliafagyival, hideg vanília mártással)

Rakott palacsinta

(túrókrém, lekvár, dió, csoki és vanília öntettel)

Palacsinta választható töltelékkel

(kakaós, fahéjas, barack-, áfonya-, szilvalekváros)

Tomaso palacsintája (mogyorókrémes-banános)
Nagymama szilvalekvárjával feltekert palacsinta
cimetes tejföllel
Somlói kehely
Gesztenyepüré
Mogyorós csokoládé torta, csokoládé krémmel,
friss gyümölcsökkel tálalva
(glutén, cukor, laktózmentes desszert)
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extRa tÉteleK
Gomba
Kolbász
Sonka
Bacon
Tojás
Sajt
Füstölt sajt
Feta sajt
Parmezán sajt
Hagyma
Paprika
Paradicsom
Uborka
Olíva bogyó
Dió
Tzaziki öntet
Ketchup
Majonéz
Mustár
Tartár mártás
BBQ szósz
Pikáns öntet
Erős paprika
Tejföl
Vaj
Sült burgonya
Sült édesburgonya
Steakburgonya
Burgonyapüré
Almás krokett
Párolt rizs
Tejszínhab
Csokiöntet
Vanilía mártás
Erdei gyümölcs
Túrókrém
Mogyorókrém
Tejszín
Tejszínhab
Csoki
Méz
Tej
Növényi tej
Laktózmentes tej
Szóda /dl
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