„Maradj Otthon!”

Légy a családoddal, mi főzünk helyetted. Rendelj Tőlünk!

Rendelésfelvétel:

Április
6-13.

Rendelést minden nap 10- 12 óra között veszünk fel telefonon vagy e-mailben!
Előrendelést is felveszünk minden nap 15 óráig!

ÉTTEREM

+36 30 562 75 17

Minimum rendelési érték: 1500 Ft
Csomagolási költség nincs

dunkel.szilvi@skanzen.hu

A napi menü ára:

A Menü

1200 Ft/adag

B Menü

Hétfő

• Zöldségleves
• Mezőtúri tarhonyáshús,
Savanyúság

• Mustáros, répás pulykaragu szalvétagombóccal
• Zalai túrósbéles

Kedd

• Tejszínes karalábéleves csurgatott tésztával
• Sertéspörkölt kifőtt tésztával

• Póréhagyma krémleves pirított zsemlyekockával
• Bácskai rizseshús, savanyúság

Szerda

• Burgonyás tarhonyaleves
• Zöldséges lencseragu sült, pácolt oldalassal

• Burgonyafőzelék sült kolbásszal
• Almás rétes

• Zöldborsós szárnyasraguleves
• Mákostészta porcukorral

• Tavaszi zöldséges csirkebecsinált
• Házi meggyes rétes

• Füstölt húsos, savanyú káposztaleves
• Lekváros piskótatekercs

• Vega menü: Medvehagyma krémleves,
• Zöldséges rétes, friss zöldfűszeres tejszínes
szósszal és petrezselymes újburgonyával

Csütörtök
Péntek

Szombat - Vasárnap - Húsvéthétfő
• Tárkonyos burgonyaleves füstölt sonkával
• Sült báránycsülök fokhagymás
spenótágyon, rozmaringos burgonyával
• Duplacsokis muffin

A Családi menü ára:

• Palócgulyás
• Füstölt-főtt tarjaszelet, lucskos
babos savanyúkáposzta ágyon
• Duplacsokis muffin

3900 Ft/ 4 adag
• Vega menü: Medvehagyma krémleves
• Zöldséges rétes, friss zöldfűszeres
tejszínes szósszal
• Duplacsokis muffin

húsvéti tál előrendelést felveszünk április 8-ig (szerdáig). Ára: 1290 Ft/adag
A húsvéti tál tartamaz 2 szelet húsvéti főtt sonkát, 1 db főtt tojást reszelt tormával, újhagymával és húsvéti kaláccsal (25 dkg).
A Skanzen Pékség ünnepi ajánlata:

• Húsvéti hagyományos kalács 250 gr – 350 Ft • Húsvéti hagyományos kalács 500 gr – 700 Ft

Üdítők:

Coca-Cola, Coca Cola Zero, Fanta

350 Ft/0,5 l

Ásványvíz savas, mentes

300 Ft/0,5 l

Cappy alma, narancs, őszibarack

INGYENES!

300 Ft/0,3 l

A házhozszállítás Szentendre és Pilisszentlászló területén
3.000 forint feletti rendelés esetén Leányfalura, Budakalászra és
Pomázra is ingyenes a kiszállítás. A rendelés személyesen is átvehető a Skanzen Portékaboltjában. Házhozszállítás: 10-16-ig.

Fizetés: készpénz vagy bankkártyával a helyszínen

