
990 Ft 750 Ft 790 Ft 750 Ft 750 Ft

Paradicsomos káposztaBabfőzelék
Rácburgonya (baconos, 

lecsós)
Sárgaborsófőzelék

Sóska főtt burgonyával és főtt 

tojással
Kefíres brokkolifőzelék

Sült tarhonya tejszínesen, 

csirkecsíkokkal és hagymával 

csőben sütve

Lasagne bolognai raguval

1 290 Ft 1 290 Ft 1 290 Ft 1 290 Ft 1 290 Ft 1 290 Ft 2 970 Ft

C Rakott ételek
Rakott karalábé

Sonkás-baconos-ananászos 

rakott kocka
Rakott brokkoli

Sonkás-tejszínes galuska 

sajttal csőben sütve
Rakott burgonya

B
Főzelékek, 

egytálételek         
750 Ft

950 Ft 950 Ft 950 Ft 950 Ft 950 Ft 950 Ft

2
Nyírségi gombócleves

2

Tejszínes-tárkonyos 

pulykaraguleves 2

Zöldségleves 

húsgombóccal2
Gulyás leves

2

1
Húsleves májgaluskával

750 Ft 750 Ft 750 Ft 750 Ft 750 Ft 980 Ft 1 090 Ft

1
Magyaros karfiolleves

1
Zöldborsóleves csipetkével

1
Húsleves fridattóval

A Levesek

1

Köményleves 

zsemlekockával 1
Krumpligombócleves

1
Paradicsomleves

Csirkeraguleves
2

Kunsági leves (tejfölösen 

sertéshússal és lebbencs 

tésztával)

 

Nagymama Konyhája - INKUBÁTORHÁZ

Házhozszállításra készült napi-, valamint a'la carte ajánlatunk
(kiszállítási idő: h-v.: 12.00-21.00ig,  rendelés felvétel h-v.: 11.00-21.00ig)

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

Allergén anyagokról felvilágosítást a fenti telefonszámokon kollégáinktól kérhet!

04.HETI AJÁNLATUNK Online rendelés: www.NagymamaEttermek.hu
2023 01.23. HÉTFŐ 01.24. KEDD 01.25. SZERDA 01.26. CSÜTÖRTÖK 01.27. PÉNTEK 01.28. SZOMBAT 01.29. VASÁRNAP

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

4 190 Ft 4 250 Ft 4 250 Ft 2 990 Ft 2 970 Ft 4 250 Ft 3 980 Ft

L
Állandó étlapunkról 

ajánljuk

K Finomságok

Áfonyalekváros palacsinta 

(1db)

Kétszer sült palacsinta 

(meggyes-mákos töltött rakott 

palacsinta) vaníliamártással

Kakaós-karamellás palacsinta 

(1db)

4 190 Ft

Tejfölös pulykacsíkok penne 

tésztával

Döbrögi szelet pirított 

burgonyával 

(natúrszelet fokhagymás 

pecsenyelével, lyoni 

hagymával és tükörtojással)

Rántott sajt tartármártással és 

hasábburgonyával

Roston csirkemell baconnel, 

grillezett ananásszal és

mozzarella sajttal csőben 

sütve házi burgonyakrokettel

Görög csirkemell (fetasajttal 

és paradicsommal töltött 

csirkemell rántva)  röszti 

burgonyával

Bolognai borda (kérésre 

CSÍPŐS raguval!!!)
Sertéspörkölt házi galuskával

Mákosguba vaníliaöntettel

600 Ft 1 150 Ft 550 Ft 445 Ft 1 150 Ft 445 Ft 1 450 Ft

Túrós palacsinta vanília és 

karamell öntettel (1db)
Vargabéles csoki öntettel

Vanília pudingos-diós 

palacsinta (1db)

4 250 Ft 4 190 Ft 3 990 Ft 3 590 Ft 4 250 Ft 3 830 Ft

I
Frissensültek 

körettel

Tenkes szelet (gombával-

krémsajttal töltött sertéskaraj 

rántva)  rizi-bizivel

Nyári szelet (csirkemell roston 

sütve sonkával zöldségekkel, 

sajttal grillezve)  párolt rizzsel

Sertésült jóasszony módra 

(gombás -hagymás-

szalonnás-zöldborsós) 

petrezselymes burgonyával

Itáliai csirkecomb 

(póréhagymás)  zöldséges 

rizzsel

Makói szelet (mustáros-

vöröshagymával töltött 

sertésszelet rántva) 

hasábburgonyával 

Kukorica pelyhes bundában 

sült csirkemellfilé 

burgonyapürével

Kolbászmorzsával és 

krémsajttal töltott csirkemell 

rántva hasábburgonyával

G
Készételek köret 

nélkül  

Provance-i csirkemellcsíkok 

(baconos, fehérboros)
Erdélyi kapros pulykatokány Cukkinis csirketokány

Alföldi tokány (paprikás-

paradicsomos-zölbabos)

Sajtkrémes-póréhagymás 

csirkecsíkok
Tejfölös sertéspaprikás

Baconos-lilahagymás-füstölt 

sajtos rántott palacsinta (1db)

990 Ft1 675 Ft 1 675 Ft 1 675 Ft 1 675 Ft 1 675 Ft 1 675 Ft

E Tészták, saláták

Párizsi csirkemell majonézes 

kukoricasalátával

Mézes-mustáros kevert saláta 

bundázott csirkecsíkokkal 

Tojásos galuska 

káposztasalátával

Grillezett csirkecsíkok 

fetasajtos friss salátaágyon

Rántott gomba fejek jércemell 

salátával

Roston csirkemell fűszervajjal 

friss salátaágyon

Spenótos krémsajtos penne 

tészta

2 520 Ft3 950 Ft 3 150 Ft 2 150 Ft 3 150 Ft 3 250 Ft 4 190 Ft

Daddy's pizza (tejszínes 

fokhagymás csirkemell ragu, 

póréhagyma, camembert sajt, 

olívabogyó)

2 740 Ft 2 740 Ft 2 630 Ft 2 740 Ft 2 950 Ft 2 630 Ft 2 950 Ft

 ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu         ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu        ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu       ONLINE rendelés: www.daddypizza.hu 
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Nagyi kedvence 2 pizza       

(sajtmártás alap, sajt, bacon, 

csirkecsík, kukorica, 

lilahagyma)

Ínyenc pizza                  

(fokhagymás-tejfölös alap, 

sajt, füstölt sajt, brokkoli, 

kukorica csirkecsík)

Barbeque extra pizza                     

(barbeque alap, sajt, füstölt 

sajt, bacon, ananász)

Füstölt tarjás pizza            

(házi paradicsommártás, 

sajt, sonka, füstölt tarja, 

kukorica, lilahagyma)

Magyaros pizza (házi 

paradicsommártás, sajt, 

füstölt tarja, füstölt kolbász, 

bacon, csemege pfefferoni)

Hawaii pizza (házi 

paradicsommártás, sajt, 

sonka, kukorica, ananász)

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



Ételeinket zárófóliával ellátott mikrózható dobozban szállítjuk. Az adott napon 9:00 óráig leadott menü rendeléseket 11:00 óra után szállítjuk, a 9:00 óra után leadott menü rendelés esetén 

150 Ft/étel csomagolási díjat számolunk fel! A 9:00 óra előtt valamint az előző nap/napok folyamán leadott rendelések esetén a csomagolás ingyenes!

Előfizetéses házhozszállítás:   

Ebédjét napi ajánlatainkból illetve a menükínálatainkbből állíthatja össze. Előfizetéses rendelését előző nap 21:00-ig vagy tárgyi napon 9:00-ig adhatja le! 

A 9:00 után leadott menürendelések esetén 150,-/étel csomagolási díjat számítunk fel, a 9:00 óra előtt ill az előző nap leadott rendelések esetén a 

csomagolás INGYENES! Az előfizetéses megrendeléseket  10.00 és 12.00 közötti időben szállítjuk. Tárgynapra történő rendeléskor (azonnali 

házhozszállításkor) a min. rendelési összeg 2000 Ft, előfizetéses rendelésnél (legkésőbb előző napi rendelés leadásakor) 1695 Ft.  Rendelését 

leadhatja internetes oldalunkon vagy telefonszámainkon. Az ételváltozás jogát fentartjuk. Az estleges nyomdai hibákért felelőségét nem válalunk.

Előfizetéses ételek szállítása, fogyasztása:                                                                                                                                                              

Ételeinket éttermünkben készítjük, majd 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.:

Kakaós-karamellás 

palacsinta (3db)

Sült tarhonya tejszínesen, 

csirkecsíkokkal és 

hagymával csőben sütve

Húsleves fridattóvalZöldborsóleves csipetkévelSárgadinnye krémlevesParadicsomlevesKrumpligombócleves
Köményleves 

zsemlekockával

Tenkes szelet (gombával-

krémsajttal töltött sertéskaraj 

rántva)  rizi-bizivel

Nyári szelet (csirkemell roston 

sütve sonkával zöldségekkel, 

sajttal grillezve)  párolt rizzsel

Sertésült jóasszony módra 

(gombás -hagymás-

szalonnás-zöldborsós) 

petrezselymes burgonyával

Itáliai csirkecomb 

(póréhagymás)  zöldséges 

rizzsel

Makói szelet (mustáros-

vöröshagymával töltött 

sertésszelet rántva) 

hasábburgonyával 

Kukorica pelyhes bundában 

sült csirkemellfilé 

burgonyapürével

Húsleves fridattóvalZöldborsóleves csipetkével

Spenóttal és feta sajttal 

töltött csirkemell rántva 

párolt rizzsel

Krumpligombócleves
Köményleves 

zsemlekockával

Spenóttal és feta sajttal 

töltött csirkemell rántva párolt 

rizzsel

Spenóttal és feta sajttal 

töltött csirkemell rántva párolt 

rizzsel

Spenóttal és feta sajttal 

töltött csirkemell rántva 

párolt rizzsel

Spenóttal és feta sajttal 

töltött csirkemell rántva 

párolt rizzsel

M5
MENÜ 5                                           

2150 Ft

MENÜ 7-fix                                           

2150 Ft

Köményleves 

zsemlekockával
Krumpligombócleves Paradicsomleves Magyaros karfiolleves Zöldborsóleves csipetkével

Magyaros karfiollevesParadicsomleves

Spenóttal és feta sajttal töltött 

csirkemell rántva párolt 

rizzsel

Húsleves fridattóval

Sertéssült sörös-mustáros 

mártásban házi steak 

burgonyával

Sertéssült sörös-mustáros 

mártásban házi steak  

burgonyával

Sertéssült sörös-mustáros 

mártásban házi steak  

burgonyával

Sertéssült sörös-mustáros 

mártásban házi steak 

burgonyával

Sertéssült sörös-mustáros 

mártásban házi steak  

burgonyával

Sertéssült sörös-mustáros 

mártásban házi steak 

burgonyával

M4
MENÜ 4                              

1990 Ft

Köményleves 

zsemlekockával
Krumpligombócleves Paradicsomleves Magyaros karfiolleves Zöldborsóleves csipetkével Húsleves fridattóval

Provance-i csirkemellcsíkok 

(baconos, fehérboros) 

spagetti tésztával

Erdélyi kapros pulykatokány 

tarhonyával

Cukkinis csirketokány párolt 

rizzsel

Alföldi tokány (paprikás-

paradicsomos-zölbabos) 

tarhonyával

Sajtkrémes-póréhagymás 

csirkecsíkok párolt rizzsel

Tejfölös sertéspaprikás 

galuskával

MENÜ 6-fix                                           

2150 Ft
M6

M7

Túrós palacsinta vanília és 

karamell öntettel (2db)
Vargabéles csoki öntettel

Vanília pudingos-diós 

palacsinta (2db)

Áfonyalekváros palacsinta 

(3db)

Kétszer sült palacsinta 
(meggyes-mákos töltött rakott 

palacsinta)  vaníliamártással

M3
MENÜ 3                 

1890 Ft

Gulyás leves Csirkeraguleves

Kunsági leves (tejfölösen 

sertéshússal és lebbencs 

tésztával)

Nyírségi gombócleves
Tejszínes-tárkonyos 

pulykaraguleves
Zöldségleves húsgombóccal

Rakott karalábé
Sonkás-baconos-ananászos 

rakott kocka
Rakott brokkoli

Sonkás-tejszínes galuska 

sajttal csőben sütve
Rakott burgonya

Választani az állandó 

étlapunkról tudnak                                                                                                                                                                                                 

Rendelésfelvétel:                

06-20/9346 045.                  

A házhozszállításra 

vonatkozó teljes kínálatunk 

ill                                            

online rendelés: 

NagymamaEttermek.hu                                         

oldalon ahol már 

bankkártyával történő 

fizetésre is van mód.

M1
MENÜ 1                 

1695 Ft

Köményleves 

zsemlekockával
Krumpligombócleves Paradicsomleves Magyaros karfiolleves Zöldborsóleves csipetkével Húsleves fridattóval

Kefíres brokkolifőzelék 

sertéspörkölt feltéttel

Sóska főtt burgonyával és 

főtt tojással

Kelkáposztafőzelék sült 

virslivel

Rácburgonya (baconos, 

lecsós)  sertéspörkölt feltéttel
Babfőzelék fasírttal

Paradicsomos káposzta sült 

hússal

M2
MENÜ 2                    

1790 Ft

Gulyás leves Csirkeraguleves

Kunsági leves (tejfölösen 

sertéshússal és lebbencs 

tésztával)

Nyírségi gombócleves
Tejszínes-tárkonyos 

pulykaraguleves
Zöldségleves húsgombóccal

Online rendelés: www.NagymamaEttermek.hu
01.27. PÉNTEK01.26. CSÜTÖRTÖK01.23. HÉTFŐ 01.24. KEDD 01.25. SZERDA2023

 

Nagymama Konyhája - INKUBÁTORHÁZ

Házhozszállításra készült napi-, valamint a'la carte ajánlatunk
(kiszállítási idő: h-v.: 11.00-21.00ig,  rendelés felvétel h-v.: 09.00-21.00ig)

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

Allergén anyagokról felvilágosítást a fenti telefonszámokon kollégáinktól kérhet!

04. HETI MENÜ AJÁNLATUNK
01.28. SZOMBAT 01.29. VASÁRNAP

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


