
1

3

Kunsági leves (tejfölösen 

sertéshússal és lebbencs 

tésztával)

695 Ft

Görög gyümölcsleves

695 Ft

2
Tojásleves

595 Ft

1

Levesek

935 Ft

Ráckrumpli (baconos) 
B

ÚJDONSÁG!

Főzelékek, 

egytálételek         

(feltétek lsd. alsó 

sorban)

Grillezett zöldségek mozzarella 

sajttal csőben sütve, tojásos 

párolt rizzsel

Tepsis burgonya (szalonnás-

kolbászos-hagymás)

1

On-line rendelés: www.NagymamaEttermek.hu

Próbálta már a házi készítésű kenyerünket?          Próbálta már a házi készítésű kenyerünket?         Próbálta már a házi készítésű kenyerünket?

895 Ft 595 Ft895 Ft

Rakott kelbimbó

935 Ft

Zöldséges karfiol csőben 

sütveRakott ételek

Brokkolis zöldséges rizottó 

csirkemell csíkokkal csőben 

sütve

935 Ft

595 Ft

Pulykahúsos-zöldséges rakott 

burgonya

935 Ft 2 390 Ft

Kolozsvári túrós rakott kocka 

(pirított baconnal)

02.04. PÉNTEK

1

02.03. CSÜTÖRTÖK

Daragaluskaleves

595 Ft

695 Ft

695 Ft

Halászlé
3

Görög gyümölcsleves

3

Görög gyümölcsleves

Zöldségleves reszelt 

tésztával

Kassai burgonya leves 

(füstölt sonkával 

tejfölösen)

755 Ft

695 Ft

595 Ft

2

2022

Görög gyümölcsleves

01.31. HÉTFŐ 02.01. KEDD 02.02. SZERDA

1

A
2

595 Ft

3

695 Ft

1

695 Ft

Frankfurtileves 

(kelkáposztás, virslis)

695 Ft

1

2 2

695 Ft

3
Csirkebecsinált leves

Görög gyümölcsleves

Vajbableves

595 Ft

02.05. SZOMBAT

Tökfőzelék
1

3
Sertésraguleves

695 Ft

11
Görög gyümölcsleves

695 Ft

595 Ft

2

Görög gyümölcsleves

02.06. VASÁRNAP

Húsleves gazdagon

695 Ft

695 Ft

Sajtkrémleves krutonnal
2

595 Ft

Sütőtökkrémleves pirított 

tökmaggal

1

935 Ft935 Ft

Zöldborsó főzelék
1 1

Paprikás krumpli virslivel Töltött káposzta

595 Ft

Paradicsomos káposzta

 

Nagymama Konyhája - INKUBÁTORHÁZ

Házhozszállításra készült napi-, valamint a'la carte ajánlatunk
(kiszállítási idő: h-p.: 10.30-21.00ig, p-szo.: 10.30-21.00ig, v.: 12.00-21.00ig)

Ételrendelés: 06-20/9-346-045, 06-99/950-217

Allergén anyagokról felvilágosítást a fenti telefonszámokon kollégáinktól kérhet!

05.HETI AJÁNLATUNK

C

O

P

2 100 Ft

Csikós tokány (szalonnás-

tejfölös) 

1 870 Ft

Stefánia vagdalt rizi-bizivel

1 950 Ft

1 245 Ft1 245 Ft

2 350 Ft

Sonkás-gombás pizza ( házi 

paradicsommártás, 

sajt,sonka, gomba)

Csípős sertésszűz csíkok 

paradicsomos raguval, 

gnocchival 

Bolognai spagetti (kérésre 

CSÍPŐSEN!) 

Hortobágyi húsos palacsinta    

(2 db)

Tejfölös sertéspaprikás Rántott csirkemáj

Papi kedvence pizza 

(fokhagymás-tejfölös alap, 

sajt, füstölt tarja, bacon, 

lilahagyma, camabert sajt)

Ínyenc pizza (fokhagymás-

tejfölös alap, sajt, füstölt sajt, 

brokkoli, kukorica csirkecsík)

Zöldséges-vegetáriánus 

pizza (fokhagymás-snidliges 

tejfölös alap, sajt, brokkoli, 

padlizsán, friss paradicsom)

Roston csirkemell filé ananásszal és füstölt sajttal grillezve fűszeres héjas burgonyával 2850 Ft helyett  2750 Ft

2 450 Ft

Gyrosos pizza 32cm (tzatziki alap,sajt, csirkecsík, olivabogyó, feta sajt, lilahagyma, sajt, paradicsom) 1950 Ft helyett 1850 Ft

1 245 Ft1 395 Ft 1 890 Ft1 245 Ft

2 850 Ft

Mustáros tarja póréhagymás 

burgonyapürével

Vaníliás-túrós-mazsolás rakott 

tészta áfonya öntettel

Buffalo csirkeszárnyak (5 db) 

(paradicsomos-mézes-chilis) 

burgonyapürével

Kapros krémsajttal töltött 

sertésborda rántva párolt 

rizzsel

1 990 Ft

Heti  AKCIÓS PIZZA 

ajánlat

Heti  AKCIÓS ajánlat

L

K

I

G

D

 ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu         ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu        ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu       ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu 

1 720 Ft2 100 Ft

Állandó étlapunkról 

ajánljuk

Tarhonyáshús 

káposztasalátával

Sajtvariációk rántva 

tartármártással, 

áfonyalekvárral és párolt 

rizzsel (trappista, camembert, 

füstöltsajt)

Betyár szelet petrezselymes 

burgonyával

(natúrszelet, rajta tejföl, 

szójában forgatott lilahagyma, 

bacon, füstölt sajttal grillezve)

Finomságok

D
ad

dy'
s 

P
iz
za

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

32
 c

m

Chilis bab házi kenyérrel

Frissensültek 

körettel

Házi meggyes rétes (1db)

2 100 Ft

1 245 Ft

Tonhalas pizza (házi 

paradicsommártás, sajt, 

tonhal, fetasajt, lilahagyma)

2 790 Ft

Sonkával és camembert sajttal 

töltött sertés karaj rántva 

E

2 150 Ft

Vegetáriánus cicege

(házi burgonya lepény, 

grillezett zöldségek, friss 

paradicsom, fokhagymás 

tejföl, és sajttal grillezve) 

890 Ft

1 890 Ft

Szatmári töltött csemege 

(petrezselymes gombás 

tojással töltött csirkemell 

rántva) párolt rizzsel

Csirkemell csíkok fűszeres 

mártásban

1 490 Ft

Készételek köret 

nélkül  

Barbecue pizza (barbeque 

alap, sajt,csirkecsík, bacon, 

lilahagyma, kukorica, 

paradicsom, pirított hagyma)

1 950 Ft

Csípős pizza (házi 

paradicsommártás, 

sajt,csípős szalámi, 

camambert sajt, csípős 

pfefferoni, olivabogyó)

Erdélyi kapros pulyka tokány 

(szalonnás,fehérboros)

Csopaki pecsenye csirkéből 

(zöldborsós-szalonnás-

lecsós)

Mákos-meggyes guba vanília 

öntettel 

230 Ft

Bolognai raguval töltött sertés 

karaj rántva   

1 890 Ft2 790 Ft

Szilva lekvárral töltött gombóc 

(5db) fahéjas porcukorral

890 Ft

Smarni almaszósszal

890 Ft

2 490 Ft1 790 Ft

Puszta szelet (csirkemell filé 

cicege tésztában sütve, 

fűszeres tejföllel és sajttal 

grillezve)  petrezselymes 

párolt rizzsel

1 970 Ft 2 850 Ft2 790 Ft

Kolbászmorzsával és 

krémsajttal töltott csirkemell 

rántva hasábburgonyával

2 170 Ft 2 190 Ft 1 950 Ft

Görög spagetti (feta sajtos-

aszalt paradicsom, tejszínes)Tészták, saláták

Rántott pipis palacsinta friss 

salátaágyon

2 165 Ft

2 750 Ft

395 Ft

2 450 Ft

 ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu         ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu        ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu       ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu 

Friss kerti saláta zöldfűszeres 

joghurtos öntettel, 

csirkecsíkokkal

Rántott vegyes zöldségek 

(gomba, brokkoli, karfiol) 

majonézes kukoricasaláta      

Firenzei spagetti (tejszínes-

spenótos-füstölt sonkás)

Vanília pudingos palacsinta 

(1db)

890 Ft 890 Ft

Körtés pite

Az ételváltozás jogát fenntartjuk! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Jó étvágyat kíván:  A Nagymama



Kapros krémsajttal töltött 

sertésborda rántva párolt 

rizzsel

Mustáros tarja póréhagymás 

burgonyapürével

Kassai burgonya leves 

(füstölt sonkával tejfölösen)
Halászlé Sertésraguleves

Mákos-meggyes guba 

vanília öntettel 

Sertésraguleves

Tepsis burgonya 

(szalonnás-kolbászos-

hagymás)

Sajtkrémleves krutonnal

Puszta szelet (csirkemell 

filé cicege tésztában sütve, 

fűszeres tejföllel és sajttal 

grillezve)  petrezselymes 

párolt rizzsel

Választani az állandó 

étlapunkról tudnak                                                                                                                                                                                                 

Rendelésfelvétel:                

06-20/9346 045.                  

A házhozszállításra 

vonatkozó teljes 

kínálatunk ill                                            

online rendelés: 

NagymamaEttermek.h

u                                         

oldalon ahol már 

bankkártyával történő 

fizetésre is van mód.

M5
MENÜ 5                                           

1595 Ft

Tojásleves Vajbableves
Sütőtökkrémleves pirított 

tökmaggal

Előfizetéses menü ajánlatunk (ételeinket zárófóliával ellátott mikrózható dobozban szállítjuk) 

M1
MENÜ 1                 

995 Ft

Tojásleves Vajbableves
Sütőtökkrémleves pirított 

tökmaggal
Daragaluskaleves

Daragaluskaleves

Zöldségleves reszelt 

tésztával

02.05. SZOMBAT 02.06. VASÁRNAP2022 01.31. HÉTFŐ 02.01. KEDD 02.02. SZERDA 02.03. CSÜTÖRTÖK 02.04. PÉNTEK

Ráckrumpli (baconos) 

fasírttal
Töltött káposzta Paprikás krumpli virslivel

Zöldborsófőzelék 

sertéspörkölt feltéttel

Paradicsomos káposzta 

fasírttal

Házi meggyes rétes (2db)
Vaníliás-túrós-mazsolás 

rakott tészta áfonya öntettel
Smarni almaszósszal

Szilva lekvárral töltött 

gombóc fahéjas porcukorral

M2

MENÜ 2           

Desszert menü          

13 50 Ft

Kunsági leves (tejfölösen 

sertéshússal és lebbencs 

tésztával)

Csirkebecsinált leves
Frankfurtileves 

(kelkáposztás, virslis)

Kunsági leves (tejfölösen 

sertéshússal és lebbencs 

tésztával)

Csirkebecsinált leves
Frankfurtileves 

(kelkáposztás, virslis)

Brokkolis zöldséges rizottó 

csirkemell csíkokkal csőben 

sütve

Pulykahúsos-zöldséges 

rakott burgonya
Rakott kelbimbó

Vajbableves
Sütőtökkrémleves pirított 

tökmaggal

Hívj bennünket, segítünk! Tel: +36-70/660-6793

www.boltexpressz.hu  -  Online bevásárlás otthonról, kényelmesen   

Csikós tokány (szalonnás-

tejfölös)  tésztával

Erdélyi kapros pulyka tokány 

(szalonnás,fehérboros) 

tarhonyával

Tejfölös sertéspaprikás 

párolt rizzsel

Csirkemell csíkok fűszeres 

mártásban tarhonyával
Chilis bab házi kenyérrel

Zöldségleves reszelt 

tésztával

Szatmári töltött csemege 

(petrezselymes gombás 

tojással töltött csirkemell 

rántva)  párolt rizzsel

Sajtkrémleves krutonnal

Csopaki pecsenye csirkéből 

(zöldborsós-szalonnás-

lecsós)  tésztával

Stefánia vagdalt rizi-bizivel

Buffalo csirkeszárnyak (5db) 

(paradicsomos-mézes-

chilis) burgonyapürével

Házhoz szállítás hétfőtől szombatig Sopronba és a környező településekre egyaránt. Rendeld meg reggel 9:00 óráig és még aznap délután kiszállítjuk!
Előfizetéses házhozszállítás:   

Házhozszállításunk heti előfizetéses rendszerben működik. Ebédjét napi ajánlatainkból (A-P)  illetve az öt fajta menüből (Menü 1-5) állíthatja össze. Megrendelését 

akár 1 napra is leadhatja.

Előfizetéses rendelését előző nap 21:00-ig adhatja le. A menü árak legkésőbb előző napi megrendelés esetén érvényesek. Aznapi megrendeléskor a menüben 

szereplő egyes ételeket normál árban tudjuk szállítani. Az előfizetéses megrendeléseket  9.30 és 12.00 közötti időben szállítjuk. Tárgynapra történő rendeléskor 

(azonnali házhozszállításkor) a min. rendelési összeg 1200 Ft, előfizetéses rendelésnél (legkésőbb előző napi rendelés leadásakor) 945 Ft.

Rendelését leadhatja internetes oldalunkon, üzletünkben személyesen vagy az üzlet telefonszámán. Az ételváltozás jogát fentartjuk. Az estleges nyomdai hibákért 

felelőségét nem válalunk.

Előfizetéses ételek szállítása, fogyasztása:                                                                                                                                                              Ételeinket 

éttermünkben készítjük, majd hűtés és csomagolás után zárófóliával ellátott mikrózható dobozban szállítjuk. Fogyasztás előtt az étel melegítése szükséges, a 

dobozból közvetlenül elfogyasztható.

Az ár:
Az ár tartalmazza a megrendelt étel árát valamint a házhozszállítás költségét és az ÁFA-t. Előfizetéskor (legkésőbb előző napi rendelés leadásakor) a menü ill. a napi ajánlat 

rendelése esetén az ár tartalmazza a csomagolás díját, viszont napközbeni telefonos/on-line rendelésnél -azonnali házhozszállításkor- csomagolási díjat számítunk fel. 

Étkezési utalványokat elfogadunk.

Név:   

Cím: Tel.:

Nem is gondolnád, hogy…

…, hogy a fotelben ülve percek alatt elintézheted a bevásárlást …, hogy nincs sorban állás, nincs hosszas utazás a boltok között

…, hogy több, mint 1500 féle termék közül választhatsz …, hogy szupermarket árak, folyamatos akciók várnak

05.HETI MENÜ AJÁNLATUNK Ételrendelés: 06-20/9-346-045, 06-99/950-217, On-line rendelés: www.NagymamaEttermek.hu

Daragaluskaleves
Zöldségleves reszelt 

tésztával

M4

Halászlé
Kassai burgonya leves 

(füstölt sonkával tejfölösen)

Kolozsvári túrós rakott 

kocka (pirított baconnal)

Zöldséges karfiol csőben 

sütve

Körtés pite

M3
MENÜ 3                 

1395 Ft

Sajtkrémleves krutonnal

Tökfőzelék sült virslivel

MENÜ 4                              

1495 Ft

Tojásleves


