Kőkorszaki
Pocaktömő
Étterem
Étlap

Allergén jelölés Ételeinkben a következő allergén és
intoleranciát okozó anyagok fordulhatnak elő:
1.Glutént tartalmazó gabonafélék
2.Rákfélék és a belőlük 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
8.Diófélék, azaz mandula, mogyoró,
9.dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia,

makadámia vagy queenslandi dió és a belőle készült termékek
10.Zeller és a belőle készült termékek
11.Mustár és a belőle készült termékek
12.Szezámmag és a belőle készült termékek.
13.Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok

10 mg/kg, illetve 10 mg/liter
összkoncentrációt meghaladó mennyiségben;
14.Csillagfürt és a belőle készült termékek
15.Puhatestűek és a belőlük készült termékek

Pocak-tömő pipi lakomák a
baromfiudvarból
11, Dundi Pipi(1,3,7) ........................................... 2690.-

(Füstölt sajttal és baconnal töltött csirkemell filé fűszeres bundába
forgatva, zöldséges rizzsel és country burgonyával tálalva)
13, Kijevi Csirke(1,3,7) ......................................... 2690.-

(Csirkemell-filébe bújtatott fokhagymás-petrezselymes fűszervaj,
pikáns bundába forgatva, párolt rizzsel és hasábburgonyával tálalva)
17, Gyros-tál(7) ............................................ 2690.(Fokhagymás-mustáros csirkemell csíkok friss zöldség egyveleggel,
hasábburgonyával tálalva, választható öntet /natúr, kapros, csípős
vagy fokhagymás/)
18, Tüzes Boci Bendő Röfi Csülökkel ............................. 2690.-

(Pacalpörkölt füstölt csülökkel, főtt burgonyával)

19, Pocak-tömő Pipi lakoma két személyre(1,3,7) ................ 6090.-

(Füstölt sajttal és baconnal töltött mellfilé fűszeres bundában,
rántott sajt, csirkesaláta, fokhagymás-petrezselymes fűszervajjal
töltött mellfilé ropogós bundában, baconba göngyölt mellfilé roston,
country burgonyával és zöldséges rizzsel tálalva)

23, Dagadt Disznó(1,3,7) .................................................. 2790.-

(Füstölt Feketeerdei sonkával és fokhagymás fűszervajjal töltött sertésszelet
pikáns bundában, zöldséges rizzsel és hasábburgonyával tálalva)

24, Pocak-tömő Röfi lakoma két személyre(1,3,7).......................... 6090.-

(Füstölt Feketeerdei sonkával és fokhagymás fűszervajjal töltött sertésborda
ropogós bundában, hagymával, kolbásszal töltött bundázott sertésszelet, sült
csülök, rántott sajt, grillezett karajszelet parasztkolbásszal, kukoricával és
sajtkrémmel halmozva, rizi-bizi, hasábburgonya)
25, Családi vacsora saroglyán tálalva(1,3,7) ............................... 16080.-

(Füstölt sajttal és baconnal töltött mellfilé bundázva, rántott sajt, sült csülök,
csirkesaláta és baconba göngyölve, mexikói zöldségekkel töltött sertésszelet
bundázva, fokhagymás-petrezselymes fűszervajjal töltött mellfilé bundázva,
grillezett karajszelet parasztkolbásszal, kukoricával és sajtkrémmel halmozva,
füstölt Fekete erdei sonkával és fokhagymás fűszervajjal töltött sertésborda
bundázva, rizi-bizi, hasábburgonya)

Röfinek Csülkéből
26, Fokhagymás Csülök(1) ................................................ 3290.-

(Ropogós füstölt csülökszeletek kemencében sütve, fokhagymamártással, friss
salátaágyon tálalva)
27, Sörívók kedvence(1,11) ................................................ 3290.-

(Ropogós füstölt csülökszeletek kemencében sütve, mustármártásba forgatva,
hagymarőzsével borítva, friss salátaágyon tálalva)
28, Zsivány-buksza ...................................................... 3190.-

(Bundázott sertésszelet, hagymával,
burgonyakrokettel tálalva.)

kolbásszal

és

sajttal

töltve,

Nyalánkságok
Palacsinta/1 adag 2 db/
40, Somlói galuska(tejszínhabrózsával)(1,3,7) .............. 990.42, Papacsinta(somlói galuska palacsintába tekerve)(1,3,7) ... 790.44, Mogyorókrémes palacsinta (tejszínhabrózsával)(1,3,7,8) . 790.45, Lekváros palacsinta(tejszínhabrózsával, csoki öntettel)(1,3,7)790.-

Pocak-tömő pizza költemények lávakövön sütve
Pizzatésztánk egyedi recept alapján, frissen készül /28 cm/
(Pizzáink allergénanyag tartalma: 1,7)

1. Margherita(Paradicsomos alap, friss paradicsom, sajt) ..................... 1390.2. Szalámis(Paradicsomos alap, szalámi, sajt) ................................ 1490.3. Sonkás(Paradicsomos alap, sonka, sajt) ................................... 1490.4. Baconos(Paradicsomos alap, bacon, sajt) .................................. 1490.5. Sonkás-gombás (Paradicsomos alap, sonka, gomba, sajt) ................... 1590.6. Sonkás-kukoricás(Paradicsomos alap, sonka, kukorica, sajt) ............... 1590.7. Son-Go-Ku(Paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, sajt).............. 1590.8. Hawaii(Paradicsomos alap, sonka, ananász, sajt) ........................... 1590.9. Vegetáriánus(Paradicsom alap, gomba, kukorica, zöldborsó, friss paradicsom, sajt) ........... 1690.10. Magyaros(Paradicsomos alap, bacon, kolbász, szalámi, paprika, hagyma, sajt)1690.11. Görög(Tejfölös-kapros alap, sonka, feta, olívabogyó, sajt) .............. 1690.12. Erős Pista(Sajtkrém alap, bacon, sonka, csípős paprika, sajt) .............. 1690.13. Balázs kedvence(Fokhagymás tejfölös alap, gyros-hús, sonka, gomba, paprika, sajt) . 1690.14. Csülkös pizza(Fokhagymás tejfölös alap, főtt füstölt csülök, sajt) ...... 1790.-

Rendelés a 06-30/752-2203-as
telefonszámon.
Csomagolási díj: 100 Ft.

