
Kőkorszaki 
Pocaktömő 

Étterem 
Étlap 

  



Kőkorszaki Pocak-tömő 
Étterem és Pizzéria 

Cím: 3412 Bogács, Ady Endre u. 21. 
Asztalfoglalás: 06-30/752-2203 

 

 
II. Kategória 

 
 

Hagyományos magyar ételekkel, házias ízekkel 
várjuk kedves vendégeinket! 

 
Csomagolási díj: 100 Ft/doboz 

 
Ételeink ára köretekkel együtt értendő, minden egyéb plusz köretváltoztatás 300 Ft 

 
Az ételekhez kínált mártásokon felül pluszban kért öntet 300 Ft/adag 

(Ketchup, Mustár, Erős Pista, Dagonya) 
 

Bankkártyával való fizetést minimum 3000 Ft-os 
fogyasztás esetén tudunk elfogadni. 

 

Üzemeltető: Borsodi Ászok Kft. 
Üzletvezető: Csetneki Balázs 



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 

  



 
Kikanalaznivalók 

 

Erdei Hideg Gyümölcsleves, csészében(7,10) ................. 890.- 

Hagymaleves, csészében(sajtos pirítóssal)(1,3,7,10) .......... 890.- 

Falusi Húsleves Zöldségekkel, tálkában(1,3,10) .............. 890.- 

Falusi Húsleves Zöldségekkel, csészében(1,3,10) ............. 790.- 

Bogácsi Gulyásleves Sertéshúsból bográcsban(1,3,7,10) ..... 1590.- 

Gulyásleves Sertéshúsból bográcsban(10) ................. 1490.- 

Előétel 

Csülök tatár ............................................. 2690.- 

(Csülök, hagyma, fűszerek, pirítós kenyér) 

Bendőkímélő, Saláták  

Trappista sajt bundában, .................................. 2690.-  

(zöldséges rizs, tartármártással)(1,3,7,11)  
 

Görögsaláta(1,3,11)…………………………… ... .2190.- 

(Uborka, paradicsom, szezonális zöldségek, hagyma, olívabogyó, fetasajt) 

+Extra feltét: gyros hús ........................................ +550.- 



Pocak-tömő pipi lakomák a 
baromfiudvarból 

 
Dundi Pipi(1,3,7) ............................................... 2690.- 

(Füstölt sajttal és baconnal töltött csirkemell filé fűszeres bundába 
forgatva, zöldséges rizzsel és hasábburgonyával tálalva) 

Mézes Csirke(1,7) .............................................. 2690.- 

(Fahéjas mézben fürdetett csirkemell filé grillezett őszibarackkal, 
camembert-tel, burgonyakrokettel tálalva) 

Kijevi Csirke(1,3,7) ............................................. 2690.- 

(Csirkemell-filébe bújtatott fokhagymás-petrezselymes fűszervaj, 
pikáns bundába forgatva, párolt rizzsel és hasábburgonyával tálalva) 

Fiatal csirke(1,3,7) ............................................. 2790.- 
(Roston sült csirkemell filé, barnamártás, gomba, burgonyakrokettel 
tálalva) 

 

Gyros-tál(7) ................................................ 2690.- 
(csirkemell csíkok, friss zöldség egyveleggel, hasábburgonyával 
tálalva, választható öntet /dagonya, natúr, kapros, csípős vagy 
fokhagymás/) 

 

Pocak-tömő Pipi lakoma két személyre(1,3,7) .................... 6290.- 
(Füstölt sajttal és baconnal töltött mellfilé fűszeres bundában, 
rántott sajt, csirkesaláta, fokhagymás-petrezselymes fűszervajjal 
töltött mellfilé ropogós bundában, hasábburgonyával és zöldséges 
rizzsel tálalva)  



 
Pocak-tömő Röfi pecsenyék 

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

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

Kócoska(1,3,7) ................................................. 3390.- 

(Bundázott sertésszelet fokhagymás tejföllel nyakon öntve, reszelt 
sajttal és hasábburgonyával tálalva) 
 

 

Zsivány-buksza(1,3,7) ......................................... 3290.- 

(Bundázott sertésszelet, hagymával, kolbásszal és sajttal töltve, 
burgonyakrokettel tálalva.) 

 
 

Pocak-tömő Röfi lakoma két személyre(1,3,7) ................... 6290.- 
(Fokhagymás fűszervajjal és erdei sonkával töltött sertésborda 
ropogós bundában, kolbásszal, hagymával töltött bundázott 
sertésszelet, sült csülök, rántott sajt, zöldséges rizs és 
hasábburgonya)  



 

Családi vacsora saroglyán tálalva(1,3,7) ......................... 16280.- 

(Füstölt sajttal és baconnal töltött mellfilé bundázva, rántott sajt, 

sült csülök, csirkesaláta, hagymával és kolbásszal töltött sertésszelet, 

bundázva, fűszeres csirkeszárnyak, fokhagymás-petrezselymes 

fűszervajjal töltött mellfilé bundázva, füstölt  sonkával és 

fokhagymás fűszervajjal töltött sertésborda bundázva, zöldséges rizs, 

hasábburgonya) 

 

Röfinek Csülkéből 
 

 

Baltazár bosszúja(1,7,11) ....................................... 3490.- 

(Palacsintába göngyölt csülökszeletek, paprikás mártással tálalva) 

 

Sörivók kedvence (1,7,11) ....................................... 3490.- 

(Főtt füstölt csülök kemencében sütve, mustármártásba forgatva, 

hagymarőzsével halmozva, hasábburgonyával tálalva.) 

 

Fokhagymás csülök (1,7,11) ...................................  3490.- 

(Főtt füstölt csülök kemencében sütve, fokhagymamártásba forgatva, 

hasábburgonyával tálalva.) 
  



 

 

Konyhafőnök Ajánlata 
 

Lazac Steak .......................................... 3590.- 

(Brokkolis burgonya gratin, citrom-mártás) 

Vörösboros marhapofa ............................... 3590.- 

(Barnamártás, röszti burgonyával tálalva) 

Bendő kímélő  ....................................... 3390.- 

(Roston csirkemell, szezonális friss zöldségek, natúr öntet) 

Kócoska ............................................. 3390.- 

(Bundázott sertésszelet, fokhagymás tejföllel nyakon öntve, reszelt 

sajt, hasábburgonyával) 

Quasimodo kedvence ................................. 3390.- 

(Párizsi sertés szelet, barnamártás, gomba, rizs) 

 
  



 

Tészta kínálatunk 
 
Hawaii(1,3,7)  ....................................... 2190.- 

(Makaróni tészta, paradicsomos szósz, sonka, ananász, 
fűszeres csirkemell, reszelt sajt) 

 
Gladiátor(1,3,7)  ..................................... 2190.- 

(Fusilli tészta, tejszínes szósz, kolbász, csirkemell, fekete 
erdei sonka, hegyes erős paprika, reszelt sajt) 

 
Motoros(1,3,7)  ...................................... 2190.- 

(Fusilli tészta, tejfölös szósz, csülök, tojás, lila hagyma, 
reszelt sajt) 

 

 

Séfünk kedvence 
 

Lazac steak mák kéregben  ........................... 3590.- 
(medvehagymás pestos tésztával tálalva) 

 
  



 

Köretek 

Steak burgonya ........................................... 720.- 

Burgonyakrokett(1,3) .................................... 720.- 

Rösztiburgonya(1,3) ...................................... 720.- 

Hasábburgonya ........................................... 700.- 

Zöldséges rizs ............................................ 700.- 

 

Ételeink ára a köretet tartalmazza, minden egyéb köretváltoztatás plusz 300 Ft. 

Köretek önmagukban a fenti árakon rendelhetők. 

 

Savanyúságok 

Házi Káposztasaláta ....................................... 650.- 

Csemege uborka .......................................... 650.- 

Csípős almapaprika ........................................ 650.- 

  



 
 

 
Nyalánkságok 

 
Somlói galuska(vanília fagyi, tejszínhabrózsával)(1,3,7) ..... 990.- 

Gesztenyepüré(tejszínhabrózsával)(7,8,9) ................. 890.- 

 

Palacsinta /1 adag 2db / 

 

Mogyorókrémes palacsinta(tejszínhabrózsával)(1,3,7,8) ..... 890.- 

Lekváros palacsinta(tejszínhabrózsával, csoki öntettel)(1,3,7) .. 890.- 



 

Pocak-tömő pizza költemények lávakövön sütve 
Pizzatésztánk egyedi recept alapján, frissen készül /30 cm/ 

(Pizzáink allergénanyag tartalma: 1,7) 
 

1. Margherita(Paradicsomos alap, friss paradicsom, sajt) .................... 1450.- 

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, paradicsom, sajt) ........... 1690.- 

10. Magyaros(Paradicsomos alap, bacon, kolbász,csípős 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, sajt) ....... 1890.- 

14. Csülkös pizza(Fokhagymás tejfölös alap, főtt füstölt csülök,hagyma, sajt)1990.- 

 

 
. 
 

  



Borlap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pontJÓ Muskotály 2018 
Félédes fehér  

400.-/dl 
 
 

pontJÓ Rosé 2018 
Száraz rosé  
400.-/dl 

 
 

Gál Lajos Egerszóláti Olaszrizling  
2017/2018 

Száraz fehér 0,75 l palackban 
3375.-/palack 

450.-/dl 

 
 

Kúcs Rosé 2019/2020 
Száraz rosé 0,75 l palackban 

3375.-/ palack 
450.-/dl 

 

pontJÓ Fehér 2018 
Száraz fehér  

400.-/dl 
 
 

pontJÓ Vörös 2015 
Száraz vörös  

400.-/dl 
 
 

Kúcs Irsai Olivér 2018 
Száraz fehér 0,75 l palackban 

3375.-/palack 
450.-/dl 

 
 
 

Kúcs Cabernet Sauvignon 
2016/2017 

Száraz vörös 0,75 l palackban 
5175.-/palack 

690.-/dl 
 



Borpárlatok 

 
 2 cl 4 cl 

Hennessy Cognac VS ............................... 700.- ............. 1200.- 
Metaxa ***** ................................... 600.- ............... 990.- 
Metaxa *** ...................................... 550.- ............... 900.- 
Martini Extra Dry ................................. 950.-/8 cl 
Martini Bianco .................................... 950.-/8 cl 

 

Pezsgők 

 0,75L 
Törley Talisman /félszáraz/ ................................... 2800.- /üveg 
Törley Charmant Rouge/ vörös, édes/ ........................... 2800.- /üveg 
Hungária Extra Dry/száraz/ .................................... 3400.-/üveg 

 

Sörök 
 

Csapolt: 
 3dl/pohár 5 dl/korsó 
Krusovice /világos/ ............................... 590.- .............. 950.- 

 
Üveges: 
Gösser Natúr Citrom / alkoholmentes / 0,33l ............................ 650.- 
Heineken/ alkoholmentes / 0,33l ........................................ 650.- 
Heineken 0,33l ......................................................... 650.- 
Staropramen /barna/0,5l ................................  .............. 900.- 
Edelweiss /búza/0,5l ...................................  .............. 990.- 
 



Rövid Italok 
Pálinkák 2 cl 4 cl 
Max Opyyum/Mák pálinka/ 50° ................... 740.- ............... 1290.- 
Pintér Szilvapálinka 44° .......................... 690.-  .............. 1250.- 
Pintér Kajszibarack pálinka 44° ................... 690.-  .............. 1250.- 
Pintér Birs pálinka44° ............................ 690.-  .............. 1250.- 
Pintér Feketeszeder pálinka 44° ................... 690.- .............. 1250.- 

Párlatok Likőrök 

Baileys Krémlikőr ................................ 550.- ............... 900.- 

Keserű Likőrök 
Jagermeister ..................................... 590.- ............... 900.- 
Zwack Unicum Barista ............................. 590.- ............... 950.- 
Zwack Unicum .................................... 590.- ............... 900.- 
Zwack Unicum szilva .............................. 590.- ............... 950.- 

Vodka 
Finlandia ......................................... 550.- ............... 900.- 

Rum 
Captain Morgan ................................... 550.- ............... 900 
Bacardi ........................................... 520.- ............... 870.- 

Gin 
Beefeater Gin .................................... 520.- ............... 870.- 

Tequila 

Sierra Silver ...................................... 520.- ............... 870.- 

Whiskey-k 
ChivasRegal ...................................... 680.- ............. 1200.- 
Jack Daniels ...................................... 650.- .............. 1050.- 
Jack Daniels Zöldalmás ............................ 680.- ............. 1200.- 
Jack Daniels Mézes ............................... 680.- ............. 1200.- 
Johnnie Walker Red ............................... 630.- ............. 1060.- 
Ballantines ....................................... 590.- ............. 1000.- 
JimBeam ......................................... 590.- ............. 1000.- 
 



 

Üdítők 
Cappy Narancs 100% 0,25 l ............................................. 450.- 
Cappy Őszibarack 0,25 l ................................................ 450.- 
Cappy Alma 0,25 l ...................................................... 450.- 
Ice Tea citromos 0,25 l ................................................. 450.- 

Szénsavas Üdítők 
Limonádé 0,4l (banán, mangó, erdei gyümölcs) ........................... 720.- 
Coca-Cola 0,25 l ........................................................ 420.- 
Colca-ColaZero 0,25 l ................................................... 420.- 
KinleyTonic 0,25 l ...................................................... 420.- 
Kinley Gyömbér 0,25 l ................................................. 420.- 
Fanta Narancs 0,25 l .................................................... 420.- 
Ásványvizek Szénsavas 0,33 l ............................................ 430.- 
Szénsavmentes 0,33 l ................................................... 430.- 

 
Kávék 

Caffé eszpresszó ...................................................... 400.- 
Hosszú kávé ........................................................... 430.- 
Cappuccino /eszpresszó, tej, tejhab/ ................................... 600.- 
CafféLatte /eszpresszó, tej/ ........................................... 600.- 
Melange / eszpresszó, méz, tej tejhab/ .................................. 850.- 
Meleg tea /gyümölcsös, fekete, zöld/ ................................... 650.- 
Forró Csokoládék/málnás, epres, raffaello, classic/ ....................... 690.- 
Jeges kávé / vanília fagyi, presszókávé, tejszínhab/ ..................... 900.- 
Méz .................................................................. 200.- 

 



 


