AMBRÓZIA ÉTTEREM ÉS PANZIÓ***
H-3700, Kazincbarcika, Egressy Béni út 41.

www.ambroziapanzio.hu
ELLÁTÁS

•

Reggeli: a szoba ár tartalmazza!

•

Félpanzió I.:
960 Ft/fő
Kétfogásos étkezés : leves, főétel, - aktuális friss napi menü szerint

•

Félpanzió II.:
2850 Ft/fő (kizárólag szálló vendégeink részére)
Háromfogásos étkezés, üdítőital, kávé, cappuccino fogyasztással:
Leves, főétel, desszert, üdítő, vagy ásványvíz, kávé, vagy cappuccino
Félpanzió II. gyermekeknek 12 éves korig:
1950 Ft/gyermek

•

Teljes ellátás: 5700 Ft/fő (kizárólag szálló vendégeink részére)
Ebéd, és vacsora esetében:
Háromfogásos étkezések üdítőital, kávé, cappuccino fogyasztással:
Leves, főétel, desszert, üdítő, vagy ásványvíz, kávé, vagy cappuccino
Teljes ellátás gyermekeknek 12 éves korig: 3900 Ft/gyermek

A félpanzió II.-es, és a teljes ellátást a szállóvendégeink részére előre összeállított
választékos étlapról (több mint ötvenféle étel kínálattal) rendelhetik meg Vendégeink,
igényüknek megfelelően ebéd és vacsora esetében is.

Tel: 48/310-883,
Mobil: 30/830-40-25
E-mail: info@ambroziapanzio.hu

Leveseink
Hűsítő barack krémleves, vanília fagyival, tejszínhabbal
Fokhagyma krémleves parmezános pirítóssal
Vasárnapi emlék - húsleves gazdagon főtt hússal, házi csigatésztával,
zöldségekkel
Tejszínes, tárkonyos, vadragu leves, zöldségekkel és vargányával

Friss hal ételeink
Szálkamentes ponty filé rántva, majonézes vinaigrettével,
friss színes salátával, házi, fűszeres chips burgonyával
Harcsafilé petrezselymes kéregben sütve
fokhagymás, mascarponés gnocchival
Harcsa „Borzas” ropogós burgonya köntösben sütve,
petrezselymes, fehérboros fokhagymamártással, grillezett zöldségekkel
Harcsa „Cordon bleu”
Füstölt sajttal, bacon szalonnával töltött rántott harcsafilé
sültburgonyával
Tejfölös harcsapaprikás túrós csuszával

Csirkehúsból készült ételeink
Pirosra sütött csirkemell steak, petrezselymes tócsnival,
fokhagymás juhtúrós szósszal, friss színes vitaminsalátával
Camembert sajttal, bacon szalonnával töltött csirkemell
vajas levével, grillezett zöldségekkel, tejszínes burgonyapürével
Ördöglángos Ambrózia módra
Finomfüvekkel fűszerezett grillezett csirkemell falatok petrezselymes
tócsniban tálalva, fokhagymás, juhtúrós szósszal, reszelt sajttal
Füstölt sajt alatt sütött karfiolos csirkemell filé, párolt rizzsel
fokhagymás sajtmártással
Pirított csirkemell falatkák zöldségekkel együtt sütve,
fokhagymamártással, ropogós borzas burgonyával, reszelt sajttal
Csirkemell baconos, petrezselymes krémsajttal, grillezett
zöldségekkel, párolt rizzsel
Sajttal, brokkolival csőben sütött csirkemell,
sonkás bébirépával, tejszínes, vajas burgonyapürével
Snidlinges juhtúróval töltött, bundázott csirkemell
petrezselymes pirított burgonyával
Pasifogó - Csirkemell falatok, tejszínes, fokhagymás, kukoricás
mártásban, zöldséges, párolt rizzsel
Csak lazán - Roston sütött csirkemell filére bacon,
gomba rétegezve, reszelt sajttal felülsütve, fűszeres héjas burgonyával
Perverz csirke - Roston sütött csirkemell filén őszibarack,
meggy, sajt, párolt rizzsel, sajtmártással
Hagyományos rántott csirkemell filé, kívánság szerinti körítéssel

Pulyka-, és kacsahúsból készült ételeink
Borzaska
Pulykamell szeletek ropogós burgonya köntösben kisütve,
fokhagymás tejföllel megkenve, reszelt sajttal megszórva, párolt rizzsel
Cordon Bleu
Sajttal, sonkával töltött rántott pulykamell, sültburgonyával

Sertéshúsból készült ételeink
Cigánypecsenye – Ambrózia módra!
Fokhagymával tűzdelt, omlósra sütött sertéstarja szeletek,
házi füstölésű sült szalonna taréjjal, lyoni hagymával, sültburgonyával
Sörben pirított csülök szeletek
hagymás törtburgonyával, baconos pirított savanyú káposztával
Kapros juhtúróval felülsütött füstölt csülök szeletek
sztrapacskával, pirított szalonna kockával
Kiskukta kedvence - füstölt sajttal, sonkával, póréhagymával
töltött rántott sertésborda tejszínes burgonyapürével
Házi sült szalonnával, hagymával, és juhtúróval töltött
rántott sertésborda, héjában sült fűszeres burgonyával
Hagyományos rántott sertésborda kívánság szerinti körítéssel
Füstölt csülökkel töltött, rántott sertésborda fokhagymásan
tejszínes burgonyapürével
Túróci sajtos csülök metélt (sült csülök csíkok,
füstölt csülök csíkok, kapros, juhtúrós tejfölben, reszelt sajttal
sütve) fűszeres sült burgonyával

Vegetáriánus ételeink

Ördög lángos vega módra – wokban sütött roppanós zöldségek
petrezselymes tócsniban tálalva, fokhagymás, juhtúrós szósszal,
resztelt sajttal
Grillkavalkád - Grillezett sajtok, petrezselymes tócsnira tálalva
grillezett bébirépával, kukoricával, brokkolival, karfiollal
fokhagymamártással
Füstölt sajttal csőben sütött, vajon párolt, sajttal rakott
zöldségek (bébirépa, bébikukorica, karfiol, brokkoli)
Rántott trappista sajt párolt rizzsel, sültburgonyával,
majonézzel
Juhtúróval töltött rántott gombafejek, párolt rizzsel
Camembert sajt dióbundában sütve,
forró erdei, gyümölcsmártással burgonyakrokettel

Tészta ételeink
Spagetti bazsalikomos paradicsom raguval, parmezán
forgácsokkal
Tejfölös, petrezselymes erdei gombás sztrapacska
Juhtúrós sztrapacska pirított szalonnakockával
Túrós csusza/sztrapacska, pirított szalonnakockával

Frissen kevert salátáink
Ambrózia saláta
Sajttal, sonkával göngyölt csirke rolád, olívás, fetasajtos,
friss, színes vitamin salátával
Eredeti csirkés Cézár saláta
Grillezett csirkemell csíkok ropogós baconnal, jégsalátával, pirított
zsemlekockával, cézár öntettel, parmezán forgácsokkal
Görögsaláta
Friss színes saláta keverék fetasajttal, fekete olíva bogyóval

Desszertjeink
Hűsítő vaníliás madártej habgaluskával, és vanília fagylalttal
Házunk somlói galuskája
Mascarponés, vaníliás, szedres fekete erdő kehely
Forró Nutellával töltött palacsinta (2 db.)
Palacsinta baracklekvárral, vagy kakaóval (2 db.)
Banán split
Banán 2 gombóc vanília fagyival, csokoládé öntettel, tejszínhabbal
Fagylaltkehely 3 gombóc fagyival, tejszínhabbal
Választható csokoládé, vanília, eper, citrom (1 gombóc fagylalt ára 190 Ft)
Frissítő gyümölcskehely tejszínhabbal, és málna öntettel

Savanyúságok, öntetek
Házi vegyes vágott
Házi káposzta saláta
Uborka saláta
Ecetes almapaprika
Csemege uborka

