
3
Csülkös bableves

795 Ft

Görög gyümölcsleves

825 Ft

2
Tavaszi zöldségleves

655 Ft

1

Levesek

995 Ft

Lencsefőzelék

Firenzei rakott spagetti 

(tejszínes, füstölt sonkás, 

spenótos)
Rakott ételek

B

Főzelékek, 

egytálételek         

(feltétek lsd. alsó 

sorban)

Hortobágyi húsos palacsinta 

(2db)

Rakott tarhonya tejszínesen 

csirkecsíkkal csőben sütve

1

1 640 Ft

On-line rendelés: www.NagymamaEttermek.hu

Erõs Pista 
kedvence (sajttal, szalámival, 
erõs pistával és 
csemegeuborkával 
töltött sertéskaraj) szezámmagos bundában  kukoricás rizzsel 3090Ft

645 Ft 825 Ft985 Ft

Rakott zöldségek csirkehússal 

csőben sütve

995 Ft

645 Ft

Rakott karalábé

995 Ft

645 Ft

Rakott káposztás kocka

ÚJDONSÁG!!!

05.27. PÉNTEK

1

05.26. CSÜTÖRTÖK

Húsleves csigatésztával

655 Ft

795 Ft

825 Ft

Tejszínes-tárkonyos 

csirkeraguleves3

Görög gyümölcsleves

3

Hideg meggyleves

Karfiolkrémleves pirított 

baconnal

Kínai zöldségleves 

(sertéshúsos, dióval)

795 Ft

825 Ft

655 Ft

2

Görög gyümölcsleves

05.23. HÉTFŐ 05.24. KEDD 05.25. SZERDA

1

A
2

655 Ft

3

795 Ft

1

825 Ft

Rábéi raguleves 

(sertéshúsos, zöldséges, 

tejfölös)

825 Ft

1

2 2

795 Ft

3

Zöldségleves 

csirkegombóccal

Görög gyümölcsleves

Erdélyi fűszeres krémleves 

krutonnal 

655 Ft

1

05.28. SZOMBAT

Zöldborsófőzelék
1

3

Palóc leves (vajbabos-

sertéshúsós-tejfölös)

795 Ft

11
Görög gyümölcsleves

825 Ft

655 Ft

2

Görög gyümölcsleves

05.29. VASÁRNAP

Húsleves gazdagon

825 Ft

825 Ft

Magyaros gombaleves
2

2022

1

995 Ft995 Ft

Sóska főtt burgonyával és 

főtt tojással1 1
Paprikás krumpli virslivelVajbabfőzelék

995 Ft

Rakott kelbimbó

 

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!

21.HETI AJÁNLATUNK

C

645 Ft

Babfőzelék

Olasz zöldségleves

Régi kedvenceink új köntösben!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2 145 Ft

Szecsuáni csirkemellcsíkok 

(szójás )

2 310 Ft

1 350 Ft1 350 Ft

2 495 Ft

Bolognai pizza                 

(házi paradicsommártás, sajt, 

bolognai ragu)

Brassói aprópecsenye pirított 

burgonyával 

Zöldség ropogós (krokett) 

majonézes kukorica salátával 

Paradicsomos-mozzarellás 

spagetti reszelt sajttal

Nagycenki pulykatokány 

(kakukkfüves, tejszínes)

Grillezett zöldségek mozzarella 

sajttal csőben sütve, tojásos 

párolt rizzsel

Ínyenc pizza            

(fokhagymás-tejfölös alap, 

sajt, füstölt sajt, brokkoli, 

kukorica csirkecsík )

Magyaros pizza                    

(házi paradicsommártás, 

sajt, füstölt tarja, füstölt 

kolbász, bacon, csemege 

pfefferoni)

Spenótos-csirkés pizza   

(házi paradicsommártás, sajt, 

fokhagyma, paraj levél, 

fetasajt, grillezett csirkecsíkok)

2 310 Ft

Daddy's pizza                  

(tejszínes fokhagymás 

csirkemell ragu, póréhagyma, 

camembert sajt, olívabogyó)

3 025 Ft

1 350 Ft1 350 Ft 2 630 Ft1 350 Ft

2 990 Ft

Újdonság!!! Zsebes karaj 

(mustáros sonkával és sajttal 

töltött karaj roston) forgatott 

burgonyával

Diós tészta baracklekvárral

Buffalo csirkeszárnyak (5db) 

steak burgonyával

Mustáros bundában sült 

csirkemell karottás rizzsel

2 550 Ft

1 350 Ft

2 995 Ft

Szezámmagos bundában sült 

csirkemell rántva 

bazsalikomos párolt rizzsel

2 780 Ft

L

K

I

G

D

2 310 Ft2 145 Ft

Állandó étlapunkról 

ajánljuk

Bolognai borda (kérésre 

CSÍPŐS raguval!!!) 

Tarhonyáshús 

káposztasalátával 

Paraszt ember lakomája 

zöldséges párolt rizzsel 

(baconnel, füstölt sajttal és 

csípős zöldpaprikával töltött 

sertés karaj rántva)

Finomságok

D
ad

dy'
s 

P
iz
za

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

32
 c

m

Resztelt csirkemáj 

Frissensültek 

körettel

Gyümölcsös vargabéles 

áfonyaöntettel

2 145 Ft

Bazsalikomos fokhagymás 

csirkecomb zöldséges rizzsel

Heti  AKCIÓS PIZZA 

ajánlat
Csípős (házi paradicsommártás, sajt, csípős szalámi, camembert sajt, csípős pfefferoni, olívabogyó) 2310Ft helyett 2210Ft

Készételek köret 

nélkül  

Mustáros-csirkés 1 pizza  

(mustáros-tejfölös alap, sajt, 

csirkecsíkok, lilahagyma, 

csemege pfefferoni)

2 055 Ft

Falusi pizza                 

(fokhagymás-tejfölös alap, 

sajt,csírkecsík, főtt tojás, 

paradicsom, lilahagyma)

1 990 Ft

Spenóttal és feta sajttal töltött 

csirkemell rántva tojásos párolt 

rizzsel 

3 180 Ft3 070 Ft

Túrós palacsinta vanília 

öntettel (1db)

450 Ft

Szilvás pite

890 Ft

1 920 Ft 2 150 Ft

Tejfölös pulykacsíkok penne 

tésztával

450 Ft 890 Ft

Mákos rétes (1db)  meggy 

raguval

Sufi-nudli porcukorral és 

eperlekvárral

325 Ft

Alföldi tokány (lecsós, babos, 

tejszínes)
Tejfölös sertéscsíkok

3 250 Ft

Baconbe göngyölt sertés 

szűzérmék erdei 

gombamártással és   

házi burgonyakrokettel 

E

890 Ft

2 395 Ft

Sertéssült lecsós raguval tört 

burgonyával

Rozmaringos aprópecsenye

2 895 Ft3 205 Ft

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

Heti  AKCIÓS ajánlat Baconbe göngyölt csirkemell roston sütve sajtmártással és rizi-bizivel 3090Ft helyett 2990Ft

Cordon Bleu pulykamellből 

hasábburgonyával 

(sajttal és sonkával töltve)

2 950 Ft 2 410 Ft 2 395 Ft

Rántott gombafejek 

majonézes jércemellsalátávalTészták, saláták

Görög saláta (fetás, 

olivabogyós friss saláta) 

grillezett csirkemellcsíkokkal

2 510 Ft

3 050 Ft

950 Ft

3 550 Ft

Kevert saláta mentás joghurt 

öntettel, bundázott 

csirkecsíkokkal

Rántott csirkemell coleslaw 

salátával (majonézes 

káposztasaláta) 

Parasztos Cordon Bleu házi 

burgonya krokettel

(baconnal, lila hagymával és 

füstölt sajttal töltött 

pulykamell rántva) 

Kakaós-karamellás palacsinta 

(1db)

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



Mustáros bundában sült 

csirkemell karottás rizzsel

Újdonság!!! Zsebes karaj 

(mustáros sonkával és 

sajttal töltött karaj roston) 

forgatott burgonyával

Kínai zöldségleves 

(sertéshúsos, dióval)

Tejszínes-tárkonyos 

csirkeraguleves

Palóc leves (vajbabos-

sertéshúsós-tejfölös)

Palóc leves (vajbabos-

sertéshúsós-tejfölös)

Magyaros gombaleves

Szezámmagos bundában 

sült csirkemell rántva 

bazsalikomos párolt rizzsel

Sufi-nudli porcukorral és 

eperlekvárral

Rakott tarhonya tejszínesen 

csirkecsíkkal csőben sütve

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                                           

1690 Ft

Tavaszi zöldségleves
Erdélyi fűszeres krémleves 

krutonnal 
Olasz zöldségleves

Előfizetéses menü ajánlatunk (ételeinket zárófóliával ellátott mikrózható dobozban szállítjuk) 

M1
MENÜ 1                 

1250Ft

Tavaszi zöldségleves
Erdélyi fűszeres krémleves 

krutonnal 
Olasz zöldségleves Húsleves csigatésztával

Húsleves csigatésztával

Karfiolkrémleves pirított 

baconnal

05.28. SZOMBAT 05.29. VASÁRNAP2022 05.23. HÉTFŐ 05.24. KEDD 05.25. SZERDA 05.26. CSÜTÖRTÖK 05.27. PÉNTEK

Lencsefőzelék fasírttal
Vajbabfőzelék sertéspörkölt 

feltéttel
Paprikás krumpli virslivel

Sóska főtt burgonyával és 

főtt tojással
Babfőzelék sült virslivel

Gyümölcsös vargabéles 

áfonyaöntettel
Diós tészta baracklekvárral Szilvás pite

Túrós palacsinta (2db) 

vanília öntettel

M2

MENÜ 2           

Desszert menü          

145 0 Ft

Csülkös bableves
Zöldségleves 

csirkegombóccal

Rábéi raguleves 

(sertéshúsos, zöldséges, 

tejfölös)

Csülkös bableves
Zöldségleves 

csirkegombóccal

Rábéi raguleves 

(sertéshúsos, zöldséges, 

tejfölös)

Firenzei rakott spagetti Rakott karalábé
Rakott zöldségek 

csirkehússal csőben sütve

Erdélyi fűszeres krémleves 

krutonnal 
Olasz zöldségleves

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

www.boltexpressz.hu  -  Online bevásárlás otthonról, kényelmesen   

Szecsuáni csirkemellcsíkok 

párolt rizzsel

Alföldi tokány (lecsós, 

babos, tejszínes) 

tarhonyával

Nagycenki pulykatokány 

tésztával

Rozmaringos aprópecsenye 

tarhonyával

Resztelt csirkemáj párolt 

rizzsel

Karfiolkrémleves pirított 

baconnal

Sertéssült lecsós raguval tört 

burgonyával

Magyaros gombaleves

Tejfölös sertéscsíkok 

petrezselymes burgonyával

Bazsalikomos fokhagymás 

csirkecomb zöldséges rizzsel

Buffalo csirkeszárnyak steak 

burgonyával

Házhoz szállítás hétfőtől péntekig 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 1500 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

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

Húsleves csigatésztával
Karfiolkrémleves pirított 

baconnal

M4

Tejszínes-tárkonyos 

csirkeraguleves

Kínai zöldségleves 

(sertéshúsos, dióval)

Rakott káposztás kocka Rakott kelbimbó

Mákos rétes (2db) meggy 

raguval

M3
MENÜ 3                 

1550 Ft

Magyaros gombaleves

Zöldborsófőzelék fasírttal

MENÜ 4                              

1550Ft

Tavaszi zöldségleves


