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Turul Étterem  2018. nyári ajánlat

Hideg előételek
Cold starter • Kalte Vorspeise

Tatár beefsteak zöldségekkel és pirítóssal (1;3;10)                                                                                                         2100 Ft
Tatar beefsteak with vegetables and toast • Tatarer Beefsteak mit Gemüse und Toastbrot

Hízott kacsamáj zsírjában, fokhagymás pirítóssal, rózsaborsos lilahagyma lekvárral (1;10)                                            2750 Ft
Duck liver in his own fat served wih garlic toast, red onion jam with pink pepper • Mastentenleber in eigene Fett mit geröstete Brot und lila 
Zwiebelchutney

Grillezett kecskesajt marinált paprikával, magvas salátával (1;8;11)                                                                              1950 Ft
Grilled goat’s cheese with marinated pepper served with salad and seeds • Gegrillte Ziegenkäse mit marinierte Paprika, frische Salate mit 
Körnern

Levesek
Soups • Suppen

Falusi tyúkhúsleves (1;3;9)                                                                                                                                            750 Ft
Hen soup in country style • Hühnerfleischsuppe dörflicher Art

Vasárnapi fürjleves (1;3;9)                                                                                                                                             950 Ft
Quail soup (only on Sundays) • Sonntags Wachtelsuppe

Gulyásleves (1;3;9)                                                                                                                                                      1250 Ft
Goulash soup • Gulaschsuppe

Olasz paradicsomleves parmezánnal, bazsalikommal (7;8;9)                                                                                           850 Ft
Tomato soup in Italian style with Parmesan cheese and basil • Italienische Tomatensuppe mit Parmesan und Basilicum 

Idényzöldség vagy –gyümölcsleves (7;9)                                                                                                                        850 Ft
Seasonal fruit soup or vegetable soup • Saison Obstsuppe oder Gemüsesuppe
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Meleg előételek
Warm starter • Warme Vorspeise

Mézes-almás, rózsaborsos libamájszeletek, krokettel (1;3)                                                                                            2750 Ft
Goose livers slices made honey apple and pink pepper served with croquette • Gënseleber mit Appfelscheiben in Honig, farbige Pfeffer und 
Kroketten

Színes kölessaláta grillezett csirkemellel                                                                                                                     1750 Ft
Colorful millet salad with grilled chicken breast • Farbige Hirsen Salate mit gegrillte Hänchenbrust

Főételek
Main menu • Hauptgericht

Csirkecomb rolád pirított burgonyagombóccal, kókusztejes mangó szósszal, Pak-choi gombával (1;3;7)                          2550 Ft
Chicken leg-roll with roasted potato dumplings, coconut-mango sauce and Pak-choi mushroom • Hühnerschenkelroulad mit Kartoffeln in 
Cocusmilch-Mangosauce, Pak-choi Pilze

Borajánlat: Légli Furmint

Csirkemell supréme baconos zöldbab rőzsével, mézes chili szósszal, lestyános  burgonyacikkel (7)                                2650 Ft
Chicken breast “supréme” with bacon and green beans served with honey-chili sauce and potato with lovage • Hühnerbrust „Supreme” grüne 
Bohnen in Speckmantel in Honig-Chili Sauce dazu Kartoffel mit Liebstöckel

Borajánlat: Jásdi Cserszegi fűszeres

Grillezett pulykamell zöldségfasírttal, garnélás hollandi mártással (1;3;4;7)                                                                   2550 Ft
Grilled turkey breast with vegetable balls and shrimp with Holland sauce • Putenbrust gegrillt mit Gemüsegehacktes, Sauce Hollandaise mit 
Garnelen 

Borajánlat: Jásdi Cserszegi fűszeres

Sertés szűzérmék rostonsült libamájjal, tejszínes, petrezselymes vargányával, burgonyafánkkal (1;7;9)                         2950 Ft
Pork tenderloin medallions with roast goose liver and cream sauce with parsley and flap
mushroom served with potato doughnut • Medallions in Steinpiltzsauce und Gänseleber mit Kartoffelpfannkuchen

Borajánlat: Légli Furmint
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Rosé borjúérmék szőlőraguval, szarvasgombás burgonya pürével (7;9)                                                                          3150 Ft
Veal medallions with grape ragout served with truffle mashed potato • Rose Kalbsmedalion mit Weintraubenragou und Kartoffelnpuree mit 
Trüffelgeschmack

Borajánlat: Konyári Loliense

Marhapörkölt pirított krémes polentával (7)                                                                                                                 2450 Ft
Beef stew served with creamy polenta • Rindgoulasch mit cremige Polenta

Borajánlat: Borajánlat: Streit-Zágonyi vörös cuveé

Sous vide-olt marhapofa vajas kelbimbó és karfiol gánicával,  csipkebogyó jus-vel,      grillezett vargányával (1;7;9)       2550 Ft
Sous vide beef served with cauliflower „ganica” and rosehips jus and grilled flap mushroom • Sous vide Rindschnauze, Blumenkohlpuffer, 
gegrillte Steinpilze mit Hagebutte jus

Borajánlat: Streit-Zágonyi vörös cuveé

Érlelt marhahátszín kacsamájas–vargányás raguval, pirított gánicával (1;7;10)                                                               3150 Ft
Rumpsteak with duck liver and flap mushroom ragout served with „ganica” • Gereifte Rumpsteak mit Entenleber-Steinpilzragou 
Kartoffelpuffer (Ganica)

Borajánlat: Gere Cabernet sauvignon

Rostonsült harcsafilé almás majonézzel egybesütve, paradicsomos széles metélttel (1;3;4;7;9;10)                                    2550 Ft
Roasted catfish fillet with apple-mayonnaise served with tomato pappardelle • Wellsfilet von Rost mit Appfel-Majonaise und Pappardelle mit 
Tomaten 

Borajánlat: Dúzsi Rosé

Harcsasteak paprikás mártásban, szalonnás túrós csuszával (1;3;4;7;9)                                                                          2550 Ft
Catfish in a paprika sauce with pasta mixed cottage cheese and bacon • Wells Steak in Paprikasauce mit Topfenleckerl

Borajánlat: Takler Rosé

Kakukkfüves pisztráng vajas burgonyával, tormás majonézzel (1;3;4;7)                                                                         2850 Ft
Thyme trout served with buttery potato and horseradish-mayonnaise • Forelle mit Thymian, Butterkartoffeln und Meerretich-Mayonaise

Borajánlat: Jásdi Cserszegi fűszeres

Kucsmagombás szarvasragu zöldborsópürével, burgonyafánkkal (1;7;9)                                                                         3150 Ft
Venison ragout with morel and green peas puree served with potato doughnut • Hirschragou mit Morchel, Erbschenpüree und 
Kartoffelpfannkuchen

Borajánlat: Streit-Zágonyi vörös cuveé

Szarvassült vörösboros áfonyamártással, krokettel (1;3)                                                                                               3250 Ft
Roasted venison and blueberries sauce with red wine served with croquette • Hirschgebraten in Rotwein-Heidelbeeren Sauce mit Kroketten 

Borajánlat: Sauska Cuveé
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Tészta ételek 
Pastas • Nudelgerichte

Penne Turul módra (1;3;7)                                                                                                                                            1550 Ft
Penne Turul style • Penne „Turul” Art

Bolognai spagetti (1;3;7)                                                                                                                                              1350 Ft
Spaghetti Bolognese • Spaghetti Bolognese

Túrós csusza szalonnapörccel (1;3;7)                                                                                                                            1450 Ft
Pasta with cottage cheese and bacon • Topfenleckerl mit Speckwürfel

Gánica pirított hagymával, tejföllel (1;7)                                                                                                                       1150 Ft
„Gánica” potato served with fried onion and sour cream • „Gánica” mit geröstetemzwiebeln und Saure Sahne

Desszertek
Dessert • Dessert

15 Joghurt-cotta narancsos birslekvárral, pirított mandulával (7;8)                                                                                 950 Ft
Yoghurt-cotta with orange-quince jam and roasted almonds • Yoghurt-Cotta mit Orangen-Quitte Marmalade und geröstete Mandelscheiben

16 Csokoládés málnatarta (1;3;7)                                                                                                                                   950 Ft
Raspberry cake with chocolate • Schoko-Himbeeren Tarte

17 Könnyű túrógaluska gyümölcsökkel, fagylalttal (1;3;7)                                                                                               950 Ft
Light cottage cheese-balls with frutis and ice cream • Leichte Quarknockerln mit Früchten und Eis 

Fagylaltkehely (3;7)                                                                                                                                                    1300 Ft
Ice cream cup • Eisbecher

Gyümölcskehely (3;7)                                                                                                                                                    950 Ft
Fruit cup • Obst Kelch


