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Turul Étterem klasszikus étlap

Klasszikus étlap
Klasszikus TURUL tál 2 személyre: Turul batyu (sonkával, gombával, sajttal töltött karaj) · Cigánypecsenye · Roston sült 

fűszeres csirkemell Párolt rizs, hasábburgonya, vajas zöldköret (1; 3; 7)                                                                   4 950Ft 
Classic „Turul” plate for 2 person: Turul-bundle ( Pork cutlet stuffed ham, mushroom and cheese) · ”Gipsy steak” Classic roasted pork cutlets 
with garlic · Roast spiced chicken breast · Served with rice, french fries and boiled vegetables

Turul Platte für 2 Personen: Turul Bündel (mit Schinken, Pilz, Käse gefülltes Kotlett) · Zigeuner Steak mit Knoblauch · Hühnerbrustfilet gegrillt · 
Reis, Bratkartoffeln und gedünstete Gemüse

Grill-tál 2 személyre: Grillezett szűzérmék · Grillezett harcsaderék · Grillezett pulykasteak · Grillezett főtt, füstölt csülök 
Steakburgonyával, frissen kevert salátával, grillezett zöldségekkel és joghurt öntettel (1; 3; 4; 7)                             5 650 Ft
Grill plate for 2 person: Grilled pork tenderloin medallions · Grilled catfish · Grilled turkey breast steak · Grilled boiled, smoked pork trotters · 
Served with steak potatoes, fresh mixed salad, grilled vegetables and yoghurt sauce

Grill Platte für 2 Personen: Medalions gegrillt · Wells gegrillt · Putenbrustfilet gegrillt · Schweinshaxe gegrillt · Steakkartoffeln, Frische Salaten, 
Grillgemüse und Joghurtdressing

Mandulás Camembert vörösboros csokoládé mártással, krokettel tálalva (1;7)                                                             1 550 Ft
Camembert cheese with almond and chocolate sauce in red wine served with croquette

Camembert mit Mandelstreifen in Schokoladen Sauce mit Rotwein und Kroketten

Trappista sajt rántva, tartármártással, krokettel tálalva (1;7;3)                                                                                     1 550 Ft
Breaded Trappista-cheese with tartar sauce and croquette

Panierte Trappista-Käse mit Tartarsauce und Kroketten

„Cordon Bleu” borjúból vagy pulykából vagy sertésből vegyes körettel (1;3;7;9)                                                            2 750 Ft
„Cordon Bleu” (Veal slice or turkey breast or pork cutlet stuffed ham and cheese) served with rice and french fries

„Cordon Bleu” aus Kalb oder Putenbrust oder Schwein mit Pommes frites und Reis

Pulykamell steak bazsalikom pestos paradicsommal, baconnal, füstölt sajttal csőben sütve,                            
steakburgonyával (1;3;4;7;8)                                                                                                                                  2 550 Ft
Turkey breast steak with tomato, basil pesto, bacon, and smoked cheese served with steak potato

Putenbrust Steak mit Basilikum Pesto, Tomaten, Bacon und geräucherte Käse überbacken mit steak Kartoffeln

Csirkemell steak zöldfűszeres vajjal, feketeerdő sonkával és Mozzarellával, kerti zöldségekkel (1;7)                             2 550 Ft
Chicken breast steak with creamy butter with herbs, ham and Mozzarella cheese served with vegetables from a garden

Hühnerbrust Steak mit Gewürzbutter, Schinken und Mozzarella mit Gartengemüse
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Rozmaringos kacsacomb aszalt szilvás lilakáposztával, petrezselymes burgonyával (7)                                                2 550 Ft
Roasted duck legs served with braised red cabbage and parsley potatoes

Entenkeule mit Rosmarin, gedünstete Rotkraut und Pommes

Bécsi borjúszelet bajor burgonyasalátával (1;3;10)                                                                                                        2 950 Ft
Veal slice (like Wienerschnitzel) served with potato salad in Bavarian style

Wienerschnitzel (Kalb) und Kartoffelnsalat

Rántott csülök fokhagymás steakburgonyával, snidlinges tejfölszósszal (1; 3; 7)                                                            2 750 Ft
Fried pork trotters with spiced steak potatoes and sour cream with chive

Panierte Schweinshaxe mit Steakkartoffeln und Sauerrahm Sauce mit Schnittlauch

Óriás rántott sertésszelet bajor burgonyasalátával (1;3;10)                                                                                            2 750 Ft
Giant pork cutlet (like Wienerschnitzel) served with potato salad in Bavarian style

Riesiege Schweineschnitzel mit Bayerische Kartoffelnsalat

Klasszikus cigánypecsenye hasábburgonyával (1)                                                                                                        2 350 Ft
„Gipsy steak” Classic roasted pork cutlet with garlic served with French fries

Zigeunerbraten mit Knoblauch und Speck mit Pommes Frites

Makói hagymás rostélyos steakburgonyával (1)                                                                                                           2 850 Ft
Rump steak with fried onion and steak potato in „Makó” style

Rumpsteak mit Röstzwiebeln und Steakkartoffeln

Bélszín libamájjal és zöldbors mártással, steakburgonyával (7; 10)                                                                               4 800 Ft
Beef tenderloin steak with goose liver, green pepper sauce and steak potato

Rinderfilet mit Gänseleber und Grünpfeffersauce mit Steakkartoffeln

Koppányvölgyi párolt szarvasszelet (kacsamájas, vargányás raguval), burgonyafánkkal (1; 7)                                      3 250 Ft
Braised venison slice in „Koppányvölgy” style (duck liver and flap mushroom ragout) served with potato doughnut

Hirshgebratenes nach „Koppányvölgy” Art (Steinpilzragou mit Entenleber) Kartoffelbällchen
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Saláták
Salads • Salaten

Caesar saláta „Turul módra” (jégsaláta, grillezett csirkemell filé, főtt fürjtojás, bacon szalonna) fűszeres tartármártással és 
pirítóssal kínálva (1;3;7;10)                                                                                                                                   1 550 Ft
Caesar salad in „Turul” style (Iceberg salad, grilled chicken breast fillet, boiled quail eggs, bacon) served with spicy Tartar sauce and toast

Caesar Salat auf „Turul” Art (Eisberg Salat, Hänchenbruststücke, gekochte Wachtelei, Bacon) Tartarsauce und Toastbrot

Görög saláta bazsalikom pestóban, fetasajttal (1;3;7;8)                                                                                                1 350 Ft
Greek salad (cucumber, tomato, green paprika, purple onion, olives, olive sauce) served with basil pesto and Feta cheese

Griechische Salat mit Fetakäse in Basilikumpesto gereift

Paradicsomsaláta                                                                                                                                                        480 Ft
Tomato salad • Tomatensalat

Tejfölös uborkasaláta  (7)                                                                                                                                              480 Ft
Cucumber salad with sour cream • Gurkensalat in Rahmdressing

Káposztasaláta                                                                                                                                                            400 Ft
Cabbage salad • Weißkrautsalat

Vegyes házi saláták (7)                                                                                                                                                 480 Ft
Mixed salad • Gemischte salad

Cékla saláta                                                                                                                                                                400 Ft
Beet-root salad • Rote Beete salad

Csemege uborka (10;12)                                                                                                                                                400 Ft
Pickle cucumber

Delikatessgurken

Almapaprika                                                                                                                                                                400 Ft
Pickle apple pepper • Eingelegte Apfelpaprika


