Bacon Sajt Burger

K I S Z O L G Á L Á S A P U LT N Á L !
SERVICE AT THE COUNTER!
SERVICE AN DER KASSE!

Sima Burger

WWW.RETESHAZ.HU

BURGEREK

Mediterrán Burger

Caesar saláta csirkével

Általunk készített kézműves húspogácsa és zsemle, mely rendelésre van grillen sütve!

Mekka saláta kacsamellel
Thai tésztasaláta
csirkével

SALÁTÁK

Salátáinkat csakis friss alapanyagból, helyben készített öntetekkel tálaljuk.

Kérje általunk készített magzsemlében +300 Ft!

Sertés / Marha
850,- / 1050,-

Sima Burger
150 g húspogácsa, saláta, paradicsom, burger zsemle

Mega Mekka Burger

Sajt Burger

960,- / 1160,-

150 g húspogácsa, sajt, saláta, paradicsom, burger zsemle

Bacon-Sajt Burger

1150,- / 1350,1190,- / 1390,-

150 g olivás,feta sajtos húspogácsa, saláta, paradicsom, burger zsemle

1950,- / 2350,-

2×150 g húspogácsa, sült bacon szalonna, sajt, saláta, paradicsom, burger zsemle, karamellízalt hagyma

Kacsa Burger

2050,-

kacsamell-húspogácsa, lila hagymás kacsamáj, saláta, paprika, Brie sajt, ecetes cékla, burger zsemle

Ropogós Csirke Burger

1150,-

zabpehelybe forgatott, fűszeres csirkehúspogácsa, saláta, uborka, salsa, fokhagymás majonéz

Vegetáriánus Burger vegetáriánus
Sajt Burger

vegyes zöldsaláta, narancs gerezdek, reszelt cékla, pirított dió, málna, dressing

Mekka saláta kacsamellel
vörösboros kacsamell, vegyes zöldsaláta, narancs gerezdek, reszelt cékla, dió, málna, dressing

Thai tészta saláta vegetáriánus

1050,-

Thai tészta saláta csirkével
gyömbéres szója öntet

Caesar saláta csirkével

1650,-

Mekka szendvics

Vitamin saláta vegetáriánus

1450,-

vegyes zöldsaláta, kígyóuborka, lila hagyma, reszelt sárgarépa, olívabogyó, fetasajt, dressing

Vitamin saláta csirkével

1650,-

csirkemell, vegyes zöldsaláta, kígyóuborka, lila hagyma, reszelt sárgarépa, olívabogyó, fetasajt, dressing

1050,-

majonézes káposzta, csirkemell, angol szalonna, paradicsom

Mediterrán szendvics vegetáriánus

1050,-

olivabogyó krém, saláta, feta sajt, pirított kaliforniai paprika, karamellizált hagyma, zsemle

Atlantic szendvics

1050,-

tonhal, capri bogyó, lilahagyma, majonéz, salsa, sajt, saláta, zsemle

Angol szendvics

1050,-

sült bacon szalonna, paradicsom, saláta, mézes mustáros sajtkrém, zsemle

Mediterrán szendvics

Mekka szendvics

1250,-

grillezett cukkini, szárított paradicsom,zöld pesto szósz, parmezán sajt

pirított csirkemell, zöld pesto, paradicsom, saláta, zsemle

Club szendvics

Mediterrán tészta

Mekka tészta vegetáriánus
1050,-

Club Szendvics / emeletes szendvics

Bolognai tészta

Gyömbéres csirkemell, bacon szalonna, római saláta, parmezán sajt, tökmag, caesar öntet

TÉSZTÁK

Kérje általunk készített magzsemlében +300 Ft!

Atlantic szendvics

Vitamin saláta

1850,-

3 féle sajt: Brie, Trappista, füstölt sajt, saláta paradicsom, karamellízalt hagyma

Általunk készített kézműves szószok és zsemle, mely rendelésre van összeállítva!

Angol szendvics

1690,-

thai tészta, vegyes zöldsaláta, ecetes uborka, lila hagyma, kaliforniai paprika, szezámmag,

SZENDVICSEK

Kacsa burger

1750,-

Csirkemell, thai tészta, vegyes zöldsaláta, ecetes uborka, lila hagyma, kaliforniai paprika, szezámmag,

Mega Mekka Burger
Ropogós csirke Burger

1350,-

gyömbéres szója öntet

150 g húspogácsa, sült bacon szalonna, sajt, saláta, paradicsom, burger zsemle, karamellízalt hagyma

Mediterrán Burger

Mekka saláta vegetáriánus

Mekka tészta csirkével

1650,-

grillezett cukkini, csirkemell, szárított paradicsom,zöld pesto szósz, parmezán sajt

Mediterrán tészta vegetáriánus

1250,-

Mekka tészta

grillezett cukkini, kaliforniai paprika,brokkoli, feta sajt, olíva krém

Mediterrán tészta csirkével

1650,-

grillezett cukkini, csirkemell, kaliforniai paprika,brokkoli, feta sajt, olíva krém

Sonkás gombás tészta tejszínes sajtmártással

1550,-

Cukkinis gombás tészta tejszínes sajtmártással vegetáriánus

1350,-

Sonkás gombás tészta tejszínes sajtmártással csirkével

1850,-

Bolognai tészta

1550,-

Sonkás-sajtos toast

Angol reggeli 8.00-11.00

Csibe menü

Sonkás-gombás tészta

Mekka Reggeli 8.00-11.00

REFORM ÉTELEK
Mekka árpa vegetáriánus1250,grillezett cukkini, szárított paradicsom, zöld pesto szósz, parmezán sajt

Mekka árpa csirkével

1650,-

grillezett cukkini, csirkemell, szárított paradicsom, zöld pesto szósz, parmezán sajt

Mediterrán árpa vegetáriánus

1250,-

Mediterrán árpa csirkével

1650,-

grillezett cukkini, kaliforniai paprika,brokkoli, feta sajt, olíva krém
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Bacon-Sajt Burger
+ Hasáb
+ 0,5 l Házi helyben készült szörp

ser

Csirke Burger Menü

230r0ha,

Csirke Burger
+ Hasáb
+ 0,5 l Házi helyben készült szörp

grillezett cukkini, csirkemell, kaliforniai paprika, brokkoli, feta sajt, olíva krém

Mekka köles vegetáriánus1250,grillezett cukkini, szárított paradicsom, zöld pesto szósz, parmezán sajt

Mekka köles csirkével

Bacon-Sajt Burger Menü

2100té,-s

ma

1650,-

grillezett cukkini, csirkemell, szárított paradicsom, zöld pesto szósz, parmezán sajt

Mini Menü

Mediterrán köles vegetáriánus1250,-

Mini Burger
+ Hasáb
+ 0,2 l Házi helyben készült szörp

grillezett cukkini, kaliforniai paprika, brokkoli, feta sajt, olíva krém

Mediterrán köles csirkével

1650,-

grillezett cukkini, csirkemell, kaliforniai paprika, brokkoli, feta sajt, olíva krém

GYEREK ÉTELEK
Mini Burger

650,-

900,-

70 g sertéshúspogácsa, sajt, burger zsemle

EXTRA
Hasábburgonya
550,- / 200g / adag
550,- / adag
Saláta köret zöldsaláta, ecetes uborka, lilahagyma
Csirkemell csíkok
450,- / 100 g / adag
Burger sertéshúspogácsa
450,- / 150 g / adag
Burger marhahúspogácsa
650,- / 150 g / adag
Zabpehelybe forgatott csirkemell húspogácsa
650,- / 100 g / adag
Fussili tészta üresen
450,- / 200 g / adag
Pirítós toast kenyér
50,- / szelet
Sweet Chili Sauce / Édes csili szósz
80,- / adag
Fokhagymás majonéz / Csípős szósz
80,- / adag
Ketchup / Mustár / Majonéz / BBQ
80,- / adag
Bacon szalonna 2 db/adag200,-

Angol Reggeli (H-P: 8:00-11.00)

2 db tükörtojás, grillezett paradicsom pestoval,
4 szelet Baconszalonna,
Toast kenyér
Tea, Kávé vagy Szörp

Csirkemell csíkok hasábbal
1000,Sajtos tejfölös tészta vegetáriánus700,Toast szendvicsek
-Sajtos vegetáriánus
450,-Sonkás-sajtos
550,-
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1150,-

Mekka Reggeli (H-P: 8:00-11.00)

1150,-

2 db tükörtojás, grillezett paradicsom pestoval,
4 szelet Baconszalonna,
Szalonnás hagymás rétes
Tea, Kávé vagy Szörp

Mag Reggeli (H-P: 8:00-11.00)

Glutén & Laktózmentes
Paleo magzsemle, tükörtojás, ropogósra sült bacon szalonna,
paradicsom, saláta
Tea, Kávé vagy Szörp

