
750 Ft 750 Ft 1 250 Ft 750 Ft 750 Ft

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

2 990 Ft 890 Ft 3 480 Ft 3 980 Ft 3 550 Ft 3 100 Ft 4 350 Ft

L
Állandó étlapunkról 

ajánljuk

K Finomságok

Vanília pudingos karamellás 

palacsinta (1db)

Kétszer sült rakott palacsinta 

(meggyes-mákos töltelékkel) 

vamíliaöntettel

Rizsfelfújt vegyes 

gyümölcsraguval

4 190 Ft

Paradicsomos káposztaBurgonyafőzelék

Húsgombóc bazsalikomos 

sajtmártásban, főtt 

burgonyával

LencsefőzelékBabfőzelék
Spenót főtt tojással és főtt 

burgonyával

Sajtvariáció rántva 

tartármártással, és 

áfonyalekvárral és párolt 

rizzsel (trappista, camembert, 

füstölt sajt)

Zöldséges-csirkés cicege 

(házi burgonya lepény, roston 

csirkemell, karfiol és brokkoli 

sajtmártásban, fűszeres tejföllel 

és sajttal grillezve)

Betyár szelet petrezselymes 

burgonyával (natúrszelet, rajta 

tejföl, szójában forgatott 

lilahagyma, bacon, füstölt sajttal 

grillezve)

Olaszos spagetti 

(paradicsomos, csirkecsíkkal, 

gombával, olivabogyóval, és 

aszalt paradicsommal)

Zöldséges-krémsajtos rántott 

palacsinta 

Rántott csirkemáj 

burgonyapürével

Rántott sajt tartármártással, 

és hasábburgonyával

Mákos guba vanília öntettel

1 100 Ft 425 Ft 1 100 Ft 550 Ft 1 150 Ft 1 450 Ft 1 450 Ft

Mákos tészta
Nutellás-meggyes palacsinta 

(1db)
Tiramisu

2 890 Ft 4 170 Ft 4 250 Ft 4 220 Ft 2 990 Ft 4 420 Ft

I
Frissensültek 

körettel

Buffalo csirkeszárny (5db) 

steak burgonyával 

(paradicsomos-mézes-chilis)

Snidlinges krémsajttal töltött 

csirkemell rántva zöldséges 

párolt rizzsel 

Roston csirkemell 

paradicsommal és mozzarella 

sattal grillezve rizi-bizivel

Olaszos csirkecomb 

(paradicsomos-bazsalikomos) 

petrezselymes burgonyával

Brassói aprópecsenye pirított 

burgonyával

Camembert sajttal és 

sonkával töltött csirkemell 

rántva baconos 

burgonyapürével

Borzas csirkemell (burgonyás 

bundában sütve)  kukoricás 

rizzsel

G
Készételek köret 

nélkül  

Mexikói tokány (babos-

kukoricás, sertés tokány)

Frankfuti tokány (kelkáposztás-

virslis sertés ragu)
Currys csirkemell csíkok Zöldpaprikás sertéscsíkok

Alföldi tokány (tejfölös-

vajbabos)

Rác tokány (lecsós, tejfölös, 

pulykatokány)

Bolognai raguval töltött 

sertéskaraj rántva

3 690 Ft1 675 Ft 1 675 Ft 1 675 Ft 1 675 Ft 1 675 Ft 1 675 Ft

E Tészták, saláták

Görög saláta grillezett 

csirkemell csíkokkal

Roston csirkemell joghurtos 

brokkolisalátával

Zöld saláta grillezett csirkemell 

csíkokkal, mozzarella sajttal, 

és zöldfűszeres joghurt 

öntettel

Rántott pipihusis palacsinta 

friss salátaágyon

Spenótos-krémsajtos penne 

tészta

Rántott csirkemell majonézes 

kukoricasalátával

Spagetti carbonara (tejszínes-

baconos)

2 970 Ft2 990 Ft 3 950 Ft 2 990 Ft 2 990 Ft 2 520 Ft 3 920 Ft

2 520 Ft 2 950 Ft 2 740 Ft 2 740 Ft 2 630 Ft 2 630 Ft 2 740 Ft

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

D

D
ad

dy'
s 

Piz
za

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
 

32
 c

m

Sonkás-kukoricás pizza (házi 

paradicsommártás, sajt, sonka, 

kukorica) 

Kolbászos pizza (házi 

paradicsommártás, sajt, füstölt 

kolbász, friss paradicsom, 

paprika, lilahagyma, tükörtojás)

Antipasti pizza (házi 

paradicsommártás, mozzarella 

sajt, aszalt paradicsom, 

olivabogyó, feta sajt, szárított 

bazsalikom, ruccola)  

ÚJDONSÁG!

Ínyenc pizza (fokhagymás-

tejfölös alap, sajt, füstölt sajt, 

brokkoli, kukorica, csirkecsík)

Tarhonyáshús 

káposztasalátával

1 350 Ft 1 350 Ft 1 350 Ft 1 350 Ft 1 350 Ft 1 350 Ft 2 250 Ft

Mustáros csirkés 2 pizza 

(mustáros-tejfölös alap, sajt, 

csirkecsíkok, bacon, póréhagyma)

C Rakott ételek
Bolognai rakott penne Rakott burgonya

Tejszínes-sonkás-ananászos 

rakott tészta

Kolozsvári túrós rakott kocka 

pirított baconnel
Rakott vajbab

Hawai pizza (házi 

paradicsommártás, sajt, sonka, 

kukorica, ananász)

Négyzöldséges pizza 

(fokhagymás-tejfölös alap, sajt, 

brokkoli, gomba, lilahagyma, 

paradicsom, fokhagymás tejföl)

Rakott tarhonya 

(tejszínesen,csirkemellcsíkok

kal csőben sütve)

B
Főzelékek, 

egytálételek         
1 150 Ft

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

2

Dubbary leves 

(sertéshússal és karfiollal, 

tejszínesen)
2

Korhely leves (savanyú 

káposzával és füstölt 

kolbásszal)
2

Palóc leves (sertéshúsos-

vajbabos-tefölös)2

Tejszínes-tárkonyos 

pulykaraguleves 2

1
Húsleves májgaluskával

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

1

Zöldségkrémleves 

krutonnal 1
Magyaros gombaleves

1
Húsleves fridattóval

A Levesek

1
Magyaros burgonyaleves

1
Zeller krémleves krutonnal

1

Zöldborsóleves házi 

tésztával

Tavaszi zöldségleves 

szárnyas galuskával 2

Rőcei gombaleves 

(csirkehússal, kaporral)

 

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!

13. HETI AJÁNLATUNK Online rendelés: www.NagymamaEttermek.hu
2023 03.27. HÉTFŐ 03.28. KEDD 03.29. SZERDA 03.30. CSÜTÖRTÖK 03.31. PÉNTEK 04.01. SZOMBAT 04.02. VASÁRNAP

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.:

Rizsfelfújt vegyes 

gyümölcsraguval

Rakott tarhonya (tejszínesen, 

csirkemell csíkokkal csőben 

sütve)

Húsleves fridattóvalMagyaros gombaleves
Zöldségkrémleves 

krutonnal

Zöldborsóleves házi 

tésztával
Zellerkrémleves krutonnalMagyaros burgonyaleves

Buffalo csirkeszárny /5db/ 

(paradicsomos-mézes-chilis) 

steak burgonyával 

Snidlinges krémsajttal töltött 

csirkemell rántva zöldséges 

párolt rizzsel

Roston csirkemell 

paradicsommal és mozzarella 

sajttal grillezve rizi-bizivel

Olaszos csirkecomb 

(paradicsomos-bazsalikomos) 

petrezselymes burgonyával

Brassói aprópecsenye pirított 

burgonyával 

Camembert sajttal és 

sonkával töltött csirkemell 

rántva baconos 

burgonyapürével 

Húsleves fridattóvalMagyaros gombaleves

Spenóttal és feta sajttal 

töltött csirkemell rántva 

tojásos párolt rizzsel

Zellerkrémleves krutonnalMagyaros burgonyaleves

Spenóttal és feta sajttal 

töltött csirkemell rántva 

tojásos párolt rizzsel

Spenóttal és feta sajttal 

töltött csirkemell rántva 

tojásos párolt rizzsel

Spenóttal és feta sajttal 

töltött csirkemell rántva 

tojásos párolt rizzsel

Spenóttal és feta sajttal 

töltött csirkemell rántva 

tojásos párolt rizzsel

M5
MENÜ 5                                           

2150 Ft

MENÜ 7-fix                                           

2150 Ft

Magyaros burgonyaleves Zellerkrémleves krutonnal
Zöldborsóleves házi 

tésztával

Zöldségkrémleves 

krutonnal
Magyaros gombaleves

Zöldségkrémleves 

krutonnal

Zöldborsóleves házi 

tésztával

Spenóttal és feta sajttal 

töltött csirkemell rántva 

tojásos párolt rizzsel

Húsleves fridattóval

Bácskai sertéssült (baconos-

lecsós-kolbászos raguval) 

házi burgonyakrokettel 

Bácskai sertéssült 

(baconos-lecsós-kolbászos 

raguval)  házi 

burgonyakrokettel 

Bácskai sertéssült 

(baconos-lecsós-kolbászos 

raguval)  házi 

burgonyakrokettel 

Bácskai sertéssült 

(baconos-lecsós-kolbászos 

raguval)  házi 

burgonyakrokettel 

Bácskai sertéssült 

(baconos-lecsós-kolbászos 

raguval)  házi 

burgonyakrokettel 

Bácskai sertéssült 

(baconos-lecsós-kolbászos 

raguval)  házi 

burgonyakrokettel 

M4
MENÜ 4                              

1990 Ft

Magyaros burgonyaleves Zellerkrémleves krutonnal
Zöldborsóleves házi 

tésztával

Zöldségkrémleves 

krutonnal
Magyaros gombaleves Húsleves fridattóval

Mexikói sertés tokány (babos-

kukoricás ) párolt rizzsel

Frankfurti tokány (kelkáposztás-

virlis sertés tokány) tarhonyával

Currys csirkemell csíkok 

tésztával

Zöldpaprikás sertésragu 

tarhonyával

Alföldi tokány (tejfölös-

vajbabos)  párolt rizzsel

Rác tokány (lecsós-tejfölös 

pulykatokány)  galuskával

MENÜ 6-fix                                           

2150 Ft
M6

M7

Mákos tészta 
Nutellás-meggyes 

palacsinta (2db)
Tiramisu

Vanília pudingos-

karamellás palacsinta 

(2db)

Kétszer sült rakott 

palacsinta (meggyes-mákos 

töltelékkel ) vaníliaöntettel

M3
MENÜ 3                 

1890 Ft

Tejszínes-tárkonyos 

pulykaragu leves

Tavaszi zöldségleves 

szárnyas galuskával 

Rőcei gombaleves 

(csirkehússal, kaporral)

Dubbary leves (sertéshússal 

és karfiollal tejszínesen)

Korhely leves (savanyú 

káposztával és füstölt 

kolbásszal)

Palóc leves (sertéshúsos-

vajbabos-tejfölös)

Bolognai rakott penne Rakott burgonya
Tejszínes-sonkás-

ananászos rakott tészta

Kolozsvári túrós rakott 

kocka pirított baconnel
Rakott vajbab

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

Magyaros burgonyaleves Zellerkrémleves krutonnal
Zöldborsóleves házi 

tésztával

Zöldségkrémleves 

krutonnal
Magyaros gombaleves Húsleves fridattóval

Spenót főtt tojással és főtt 

burgonyával

Babfőzelék sertéspörkölt 

feltéttel
Lencsefőzelék sült kolbásszal

Húsgombóc bazsalikomos 

sajtmártásban, főtt 

burgonyával

Burgonyafőzelék fasírttal
Kefíres brokkolifőzelék sült 

hússal

M2
MENÜ 2                    

1790 Ft

Tejszínes-tárkonyos 

pulykaragu leves

Tavaszi zöldségleves 

szárnyas galuskával 

Rőcei gombaleves 

(csirkehússal, kaporral)

Dubbary leves (sertéshússal 

és karfiollal tejszínesen)

Korhely leves (savanyú 

káposztával és füstölt 

kolbásszal)

Palóc leves (sertéshúsos-

vajbabos-tejfölös)

Online rendelés: www.NagymamaEttermek.hu
03.31. PÉNTEK03.30. CSÜTÖRTÖK03.27. HÉTFŐ 03.28. KEDD 03.29. 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!

13. HETI MENÜ AJÁNLATUNK
04.01. SZOMBAT 04.02. VASÁRNAP

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


