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MontenegRo guRMan
• RestauRant & CateRing •
2045 Törökbálint, Tópark utca 1/A
(MAXCity Lakberendezési Áruház)

Telefon: +36 70 630 9898
office.gurmanfood@mnggurman.com

Üzletvezető: Sipos Dóra

w w w . m n g g u r m a n . c o m

jelentkezz be • kedvelj • kövess • értékelj minket

Montenegrói hegyi forrásvíz

Montenegrói sonkatál

Töltött vesalica

Montenegro Gurman grilltál Csevapcsicsa

Brazil bélszín steak



Az étlapon található képek illusztrációk. 
Az árak forintban értendõk és tartalmazzák az áfa összegét.

gRiLL ÉteLek /bükkfaszénen grillezve/              kis adag             nagy adag

CsevaPCsiCsa 1 650 Ft 2 060 Ft
Grillezett darált borjúhús roládok, házi lepénnyel,
friss salátával, lilahagymával, csípõs hagymaszósszal

PLjeskaviCa – boRjú vagy CsiRke húsbóL 1 650 Ft 2 060 Ft
Grillezett darált borjú- vagy csirkehús pogácsa, házi lepénnyel,
friss salátával, lilahagymával, montenegrói salátával

töLtött PLjeskaviCa – boRjú vagy CsiRke húsbóL 1 750 Ft 2 250 Ft
Sajttal töltött, grillezett, darált borjú- vagy csirkehús pogácsa, házi lepénnyel,
friss salátával, lilahagymával, urnabesszel

PLjeskaviCa MontenegRo guRMan MódRa 1 750 Ft 2 250 Ft
– boRjú vagy CsiRke húsbóL
Sajtal, baconnal kevert, grillezett darált borjú- vagy csirkehús pogácsa
házi lepénnyel, friss salátával, lilahagymával, csípõs hagymaszósszal

ustiPák MontenegRo guRMan MódRa 1 750 Ft 2 250 Ft
Sajttal, baconnel, fokhagymával és csípõs paprikával töltött,
borjúhúsból készült húsgombóc grillezve, házi lepénnyel,
friss salátával, lilahagymával, grillezett paprikával

töLtött vesaLiCa 1 750 Ft 2 750 Ft
Sajttal, baconnel töltött sertéskaraj grillezve, házi lepénnyel
friss salátával, lilahagymával, grillezett erõs paprikával

CsiRke RazsnyiCs szaLonna köntösben 1 750 Ft 2 750 Ft
Grillezett csirkehús falatok baconba csavarva nyárson, házi lepénnyel,
friss salátával, lilahagymával és urnabesszel

seRtÉs RazsnyiCs 1 650 Ft 2 550 Ft
Grillezett sertéshús falatok nyárson, házi lepénnyel,
friss salátával, lilahagymával és grillezett kápia paprikával

CsiRke steak 1 750 Ft 2 630 Ft
Filézett csirkemell grillezve, házi lepénnyel,
friss salátával, lilahgymával, répasalátával

CsiRkeCoMb 1 750 Ft 2 630 Ft
Grillezett csirkecomb filé, házi lepénnyel
friss salátával, lilahagymával, répasalátával

gRiLLezett koLbász 1 750 Ft 2 750 Ft
Sajttal töltve vagy chilivel fûszerezve, házi lepénnyel,
friss salátával, lilahagymával, mustárral

aRgentin Rib-eye steak (250 g)  4 990 Ft
Grillezett argentin rib-eye steak, házi lepényen tálalva,
friss salátával, répasalátával, ajvárral, kajmakkal, sült burgonyával

bRaziL bÉLszín steak (250 g)  6 990 Ft
Grillezett brazil bélszín steak, házi lepényen tálalva,
friss salátával, répasalátával, ajvárral, kajmakkal, sült burgonyával

MontenegRo guRMan gRiLLtáL 2-3 FőRe  7 500 Ft
Montenegró ízei: borjú pljeskavica, csirke pljeskavica, csevapcsicsa, sertés razsnyics,
vesalica, csirke steak, csirkecomb, kolbász, szalonna, két darab házi lepénnyel,
sült burgonyával, friss salátával, lilahagymával, grillezett erõs paprikával (cca. 1000 g hús)

saLáták, köRetek, FeLtÉtek
MontenegRói saLáta 480 Ft
Feta sajtból, grillezett kápiából
és erõspaprikából készült sajtkrém

káPoszta saLáta 380 Ft
Ecetes káposztasaláta répával

CsíPős hagyMaszósz 380 Ft
Póréhagymás, zöld erõspaprikás,
chilis, paradicsomos szósz

ajváR 380 Ft
Sültpaprika krém

házi ajváR 790 Ft
Házi készítésû sültpaprika krém

kajMak 590 Ft
A tej fölébõl készült fûszervaj

uRnabesz 380 Ft
túróból, feta sajtból, fokhagymából,
fûszerpaprikából és chilibõl készült krém

házi desszeRtek
MontenegRói CsokoLádÉtoRta     790 Ft
Háromféle csokoládéból készült gluténmentes torta szelet

tReLeCe     790 Ft
Tradícionális „tejsütemény” karamell öntettel

soPszka saLáta 690 Ft
Kígyóuborka, paradicsom,
lilahagyma, feta sajt

házi savanyúság 380 Ft
Ecetes vegyes savanyúság

gRiLLezett PaPRika 380 Ft
Édes, káPia vagy CsíPős
Savanyított grillezett paprika

oLivabogyó 690 Ft
süLt buRgonya 480 Ft
házi LePÉny 180 Ft

eLőÉteLek
MontenegRói sonkás LePÉny  1 690 Ft
Montenegrói füstölt borjú sonka, kajmak, saláta

MontenegRói sonkatáL  2 990 Ft
100 g füstölt borjú és sertéssonka, érlelt sajt, kajmak, olivabogyó, zöldsaláta

Csirke steak

Sertés razsnyics 

Grillezett kolbász

PljeskavicaCsirke razsnyics szalonna köntösben

Argentin rib-eye steak


