
www.turuletterem.hu

Kiszállítás: hétfőtől szombatig: 11:00-21:00-ig;  vasárnap: 11:00-20:00-ig
Rendelésfelvétel: hétfőtől szombatig: 10:00-20:30-ig;  vasárnap: 10:00-19:30-ig

4 féle napi menü, kiszállítással is!
Készpénzes, bankkártyás és SZÉP kártyás fizetési lehetőség

a FUTÁROKNÁL IS!
Minimum rendelés: 900 Ft. Érvényes: 2020. december 1-től visszavonásig.

Eredeti francia
óriáspalacsinta

TURUL
ÉTTEREM ÉS PALACSINTÁZÓ

KISZÁLLÍTÁS városon belül
INGYENES!

Városon kívül felárat számítunk fel! Kiszállítási idő: 40-60 perc.

7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 9.
Telefon: 82-417-014, 82-510-747



Turul palacsinta (1;3;7)  930 Ft
(Nutella, darált keksz, málna, karamell szósz) 

SÓS PALACSINTÁK 
Húsimádó palacsinta (1;3;7) 1120 Ft
(sonka, csirkemell, csülök, tejszínes-sajtos mártás)
Bolognai palacsinta (1;3;7) 1070 Ft
(bolognai ragu, sajt, tejföl)
Piedone palacsinta (1;3;7) 1070 Ft
(bolognai ragu, bab, kukorica, tükörtojás, tejföl, sajt) 
Hortobágyi húsos palacsinta (1;3;7) 1070 Ft
(paprika mártással)
BBQ Palacsinta (1;3;6;7) 1120 Ft
(BBQ szűzpecsenye, bab, kukorica, chili)
friss saláta ágyon
Son-Go-Ku palacsinta (1;3;7) 1070 Ft
(sonka, gomba, kukorica, tejföl, szósz) 
Brokkolis-csirkés-sajtos palacsinta (1;3;7) 1070 Ft
(brokkoli, tejszínes csirkeragu) friss saláta ágyon

LÁNGOSOK
Csülkös lángos (1;7)  1070 Ft
(Főtt-füstölt csülökkel töltött lángos)
házi savanyúság, hagyma, színes paprika
Gyros lángos (1;7) 1070 Ft
(friss salátával, joghurt öntettel)
Húsimádók töltött lángosa (1;7) 1170 Ft
(Füstölt csülök, bacon, csirkeragu, sajt)
Sajtos-tejfölös lángos (1;7) 750 Ft

ELŐÉTELEK
Rántott Trappista sajt (1;3;7;10) 1250 Ft
rizzsel, tartármártással 
Rántott Camembert (1;3;7;8) 1250 Ft
krokettel, áfonya lekvárral  
Tatár beef steak (1;3;7;10) 2890 Ft
friss zöldségekkel, vajjal, toast-tal 
Rántott velő (1;3;7;8) 2350 Ft
párolt rizzsel, fokhagymás tartármártással 

SALÁTÁK
Cézár saláta Turul módra (1;3;5;6;7;10) 1300 Ft
Tonhal saláta
fokhagymás pizza kenyérrel (1;3;5;6;7) 1300 Ft
Görög saláta (1;3;5;7;9)    1150 Ft

LEVESEK
Falusi tyúkhúsleves (1;3;9) 800 Ft
lassan főzve, vele főtt zöldséggel, 
húsával, cérnametélttel 
Paradicomleves Mozzarellával (1;7;9)  750 Ft
Füstölt csülkös bagulyás (1;3;9) 1200 Ft
házi csipetkével, bográcsban tálalva,
friss kenyérrel
Somogyi szarvas raguleves (1;7;9) 1200 Ft
friss kenyérrel

PIZZÁK
Margherita (1; 7)  990 Ft
(paradicsomszósz, oregánó, sajt)
BBQ pizza (1;6;7) 1250 Ft
(BBQ csirkemell ragu, bab, kukorica, gomba, sajt)
Turul pizza (1;7) 1250 Ft
(paradicsomszósz, csirkemell ragu, virsli, vargánya, sajt)
Gulio pizza (1;7)  (paradicsomszósz, 1350 Ft
fekete erdő sonka, vargánya, túró, sajt)
Gyros pizza (1;7;9) (tejfölös alap, gyros ragu, 1250 Ft
hagyma, friss paradicsom, csemegeuborka, sajt)
Darshan pizza (1;7) 1350 Ft
(Bolognai ragu, bacon, bab, sajt)
Mexikói pizza (1;7) 1250 Ft
(Bolognai ragu, chili, bab, kukorica, sajt) 
Bolognai pizza (1;7) (Bolognai ragu, sajt) 1150 Ft
Falusi pizza (1;7;9)  (tejfölös alap, sonka, 1250 Ft
bacon, kolbász, kukorica, lilahagyma, sajt)
Bius pizza (1;7) (pardicsomszósz, csirkemell, 1250 Ft
brokkoli, fokhagyma, kukorica, füstölt sajt)
Fél Négy pizza (1;7) (paradicsomszósz, 1250 Ft
csirkemell, sonka, gomba, bacon, kukorica, sajt)
Ördög pizza (1;7)  (paradicsomszósz, 1150 Ft
paprikás szalámi, bacon, chili, hegyes erős paprika, sajt)
Son-go-ku pizza (1;7) 1150 Ft
(paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt)
Music pizza (1;6;7) 1250 Ft
(sonka, szalámi, bacon, bab, füstölt sajt)
4 sajtos pizza (1;7) 1150 Ft
(par. szósz, trappista, mozzarella, feta sajt,  füstölt sajt) 
Magyaros pizza (1;7) 1250 Ft
(paradicsomszósz, hagyma, bacon, szalámi, hegyes
erős paprika, friss paradicsom, sajt) 
Tonhal pizza (1;4;7) 1350 Ft
(paradicsomszósz, tonhal, hagyma, olíva bogyó, sajt)
Hawaii pizza (1;7) 1150 Ft
(paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt)
Tenger gyümölcse (1;4;7) 1350 Ft
(paradicsomszósz, tenger gyümölcsei, sajt)

ÉDES PALACSINTÁK 
Bécsi töltött palacsinta (1;3;5;7;8) 930 Ft
(barackos, almás, túrós töltelékkel, vanília sodóval
csőben sütve)  
Túró Rudi palacsinta
áfonyás erdei gyümölcs raguval (1;3;5;7;8)  930 Ft
(kakaós tészta, Nutella, túró)  
Oreo palacsinta
áfonyás erdei gyümölcs raguval (1;3;5;7;8)  930 Ft
(Oreo keksz darabok, Nutella, túró, vanília szósz) 
Nutellás-banános palacsinta
áfonyás erdei gyümölcs raguval (1;3;5;7;8) 850 Ft
(Nutella, banán) 
Fekete erdő palacsinta (1;3;7;12)  930 Ft
(Nutella, túró, meggy, csokoládé öntet) 
Rumos diós palacsinta (1;3;7;8)  850 Ft
(rumos-diós töltelék, csokoládé öntet) 



HALAK
Harcsa steak (1;3;4;7) 2550 Ft
paprikamártásban kapros túros csuszával, 
szalonna pörccel 
Fogas filé rántva (1;3;4;7)  2690 Ft
édesburgonyával, kevert salátával és citromos 
kapros tartármártással
„Fish and chips” csónak (1;3;4;7)  2590 Ft
burgonyával, pikáns mártással 
Egész pisztráng aranybarnára sütve (1;4) 2790 Ft
burgonya gerezdekkel, zöldsalátával  

SZÁRNYAS ÉTELEK
Konfitált kacsacomb (7;9) 2890 Ft   
lilakáposztával, vajas petrezselymes burgonyával
Camemberttel és barackkal töltött pulykamell 
baconbe tekerve (1;3;7) 2550 Ft   
grillezett zöldség variációval, jus-vel
Cordon Bleu pulyka mellből vagy 
sertés karajból hasábburgonyával (1;3;7) 2200 Ft
Pankómorzsában sült csirkemell csíkok
hasábburgonyával, chilis ketchup-pal (1;3)  2200 Ft
Vaslapon sült csirkemell BBQ szósszal (1;5;7;9)  2250 Ft
édesburgonya hasábbal, coleslaw salátával

SERTÉS ÉTELEK
Rántott csülök (1; 3; 7) 2550 Ft
steak burgonyával, fokhagymás tejföllel 
Csülök Pékné módra (1; 3; 7) 2750 Ft
hagymás steak burgonyával, körítéssel tálalva
Sertés szűzérmék (1;3;7)                         2650 Ft
tejszínes vargánya mártással, grillezett 
kacsamájjal, krokettel 
Óriás rántott szelet (1;3)                         2590 Ft
hasábburgonyával, kevert zöldsalátával
Serpenyős cigánypecsenye (1) 1990 Ft
piros kakastaréjjal, hasábburgonyával  
Konfitált sertés oldalas (1) 2890 Ft
fokhagymával pácolva, pirított petrezselymes 
burgonyával, párolt lilakáposztával 
Tutul batyu (1;3;7) 1900 Ft
(sajttal, sonkával, gombával töltött sertés karaj) 
vegyes körettel
Velővel töltött sertés karaj (1;3;7) 2550 Ft
steak burgonyával, savanyúsággal
Pacalpörkölt  (1;3;7) 2450 Ft
velővel, gombával, petrezselymes főtt burgonyával

KÉTSZEMÉLYES SÜLTES TÁLAK
Turul tál 2 személyre (1;3;7) 5450 Ft
(Natur csirkemell, sült tarja, töltött karaj, rántott sajt, 
párolt rizs, hasábburgonya, zöldköret)

Grill tál 2 személyre (1;3;7) 7500 Ft
(Kacsacomb 2 db, sörös csülök, grillezett sertés érmék, 
fogas filé pankó morzsában, steak burgonya,
hasábburgonya, párolt rizs, friss saláta)
Big-Big sültes tál 4 személyre (1;3;4;7)  9500 Ft
(Grillezett csülök, grillezett sertés szűzérmék, rántott csir-
kemell, rántott fogas filé, Lyoni hagyma, hasábburgonya, 
párolt rizs, steakburgonya, friss saláta) 

VAD ÉTELEK
Szarvas comb kakukkfüves vörösborban
lassan sütve, kacsamájjal,
szilvalekváros krokettel, jus-vel (1;3;7;10)     2800 Ft
Vargányás szarvaspörkölt 
galuskával, csemege uborkával (1;3;8;9)  2700 Ft

MARHA ÉTELEK
Marhapörkölt tojásos galuskával,
csemege uborkával (1;3) 2490 Ft
Borjúpaprikás tojásos galuskával,
csemege uborkával (1;3;7) 2690 Ft
Hagymás rostélyos steak burgonyával
Lyoni hagymával tálalva (1;10) 3050 Ft
Hátszín csíkok tejszínes, 
vargányás pappardelle tésztával  (1;3;7;10) 3150 Ft
Bélszín steak kacsamájjal,
szilvás krokettel, vörösboros jus-vel (1;3;7) 4800 Ft

TÉSZTA ÉTELEK
Tejszínes fokhagymás penne
garnélával (1;2;3;4;7)  1450 Ft
Erdei gombás penne tejszínnel
csőben sütve (1;3;7)  1280 Ft
Penne Carbonara (1;3;7)  1050 Ft
Bolognai spagetti (1;3;7) 1150 Ft
Túrós csusza szalonna pörccel (1;3;7) 950 Ft

DESSZERTEK
Csokoládés Brownie
vanília sodóval, karamell szósszal (1;3;7) 750 Ft
Somlói galuska csokoládé öntettel (1;3;7;8) 750 Ft
Gesztenyepüré
rumos meggy darabokkal, tejszínhabbal (1;7) 750 Ft

SAVANYÚSÁGOK
Paradicsomsaláta  450 Ft
Tejfölös uborkasaláta (7)  450 Ft
Káposztasaláta  360 Ft
Vegyes házi saláták (7) 450 Ft
Csemege uborka (10;12)  360 Ft
Almapaprika   460 Ft
Pepperoni paprika (10;12) 450 Ft



Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák! 
Csomagolási díj: 50 Ft/doboz (Pizzákra csomagolási díjat nem számolunk fel).

Ezen szórólapon szereplő árak csak házhoz szállítás esetén érvényesek!
Minimum rendelés: 900 Ft 

Ételeink önmagukban vagy az ételkészítés folyamán alkalmazott konyhatechnológiai műveletek során 
szerzett allergén anyagokat tartalmazhatnak!

Az étlapon az egyes allergén anyagokat az ételek neve után található számok jelölik.

Az étlapon szereplő allergén anyagok listája:
1.; Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab) valamint a belőlük készült termékek 
2; Rákfélék és a belőle készült termékek│3; Tojás és a belőle készült termékek│4; Hal és a belőle készült 
termékek│5; Földimogyoró és a belőle készült termékek│6; Szójabab és a belőle készült termékek 
7; Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) │8; Diófélék azaz: mandula, mogyoró, dió, 
kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia -vagy queenslandi dió és a belőle készült termékek 
9; Zeller és a belőle készült termékek│10; Mustár és a belőle készült termékek│11; Szezámmag és a 
belőle készült termékek│ 12; Kén-dioxid és a SO2 -ban kifejezett szulfitok│13; Csillagfürt és a belőle készült 
termékek│14; Puhatestűek és a belőle készült termékek.

Köszönjük a rendelést! Jó étvágyat kívánunk!
Eredeti francia
óriáspalacsinta

www.turuletterem.hu

SZOMBAT-VASÁRNAP
FIX MENÜ AJÁNLATUNK

1.) Hideg gyümölcsleves (1;7)

 Rántott szelet vegyes körettel, csemege uborkával (1;3;10;12) 1 590 Ft
2.) Paradicsom leves Mozzarellával (1;7;9)

 Grilezett csirkemell friss salátával, dersszinggel 1 590 Ft
3.) Húsleves cérnametélttel (1;3;9)

 Fokhagymás tarja szelet hasábburgonyával, káposzta salátával 1 590 Ft


