Előételek, levesek, desszertek
Szabadmerítéses levesek
Füstölt jérceleves burgonyagombóccal .................................................................................................. 1.270 Ft / adag
Csülök babgulyás csipetkével ................................................................................................................ 1.930 Ft / adag
Jókai bableves csipetkével ..................................................................................................................... 1.740 Ft / adag
Tárkonyos pulykaragu leves eperlevél tésztával .................................................................................... 1.740 Ft / adag
Kapros vadkacsaleves csigatésztával .................................................................................................... 1.930 Ft / adag
Vadgulyás csipetkével ............................................................................................................................ 1.930 Ft / adag
Újházi tyúkhúsleves cérnametélttel ........................................................................................................ 1270 Ft / adag
Tárkonyos tyúkhúsleves kiskocka tésztával ........................................................................................... 1.070 Ft / adag
Tárkonyos tejszínes nyúl raguleves ....................................................................................................... 1.270 Ft / adag
Legényfogó leves burgonyagombóccal .................................................................................................. 1.270 Ft / adag
Csontleves májgaluskával ........................................................................................................................ 725 Ft / adag
Csontleves finommetélttel ........................................................................................................................ 610 Ft / adag
Hideg gyümölcsleves friss gyümölccsel ................................................................................................... 790 Ft / adag
Arató leves lebbencstésztával ................................................................................................................ 1.035 Ft / adag
Ököruszályleves finommetélttel ............................................................................................................. 1.400 Ft / adag

Előételek
Süllő éles lében, burgonyás vakarccsal ................................................................................................. 2.360 Ft / adag
Hideg libamáj zsírjában, kenyérrel és pirítóssal (lilahagyma, paprika, paradicsom) .............................. 6.730 Ft / adag
Hideg vegyes ízelítő (sonka, kolbász) .................................................................................................... 2.450 Ft / adag
Lazac tatár saláta ágyon, pirítóssal ........................................................................................................ 2.380 Ft / adag

Desszertek
3 db Palacsinta többféle ízben .................................................................................................................. 990 Ft / adag
Somlói galuska .......................................................................................................................................... 990 Ft / adag
2 db rétes (meggyes, mákos, túros, almás, tökös-mákos, káposztás, gesztenyés) .................................. 990 Ft / adag
Kékfrankos borhab .................................................................................................................................... 990 Ft / adag
Szilvás gombóc ......................................................................................................................................... 990 Ft / adag
Túrógombóc .............................................................................................................................................. 990 Ft / adag
Túrós csusza ............................................................................................................................................. 990 Ft / adag
Sárközi kalács ........................................................................................................................................... 770 Ft / adag
Pogácsa igény szerint burgonyás vagy túrós ............................................................................................ 2.900 Ft / kg
Gesztenyés párolt alma ............................................................................................................................. 990 Ft / adag
Az ételek tartalmazhatnak allergén anyagokat: glutént tartalmazó gabona, rákfélék, tojás, halak, földimogyoró, szójabab,
tejtermékek, diófélék, zeller, mustár, szezámmag. Erről felvilágosítást az étteremben tartózkodó személyzet tud adni.

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Az étteremben fogyasztás esetén az ÁFA 5%,
és az étlap a 5%-os ÁFA-t tartalmazza. Elvitelre rendelés esetén az ÁFA 27%.

Étlap
Étel variációk

14. variáció - Szabadmerítéses pontyhalászlé, tészta, főtt hal ...... 2.890 Ft / adag

15. variáció - Szabadmerítéses nyúlpörkölt galuskával,
0. variáció - Sültes tál: hagymás rostélyos, párizsi szűz,borjú bécsi,
kenyérrel, friss salátával ............................................................... 2.885 Ft / adag
szima szelet (debreceni, szalonna, csemegeuborka lepirítva,
16. variáció - Szabadmerítéses nyúlpaprikás túrós galuskával,
mustárral ízesítve, karajba töltve és rántva) burgonya püré,
gombás rizs, ecetes vegyes saláta ................................................... 5.760 Ft / adag vegyes saláta ................................................................................ 2.885 Ft / adag
17. variáció - Kemencében sült malac, párolt káposzta, hajában
1. variáció - Grill Party: szárnyas saslik, sertés flekken, magyaros
sült burgonya, ecetes savanyú (minimum 10 adag esetén) ......... 4.265 Ft / adag
grillkolbász, mézes-mustáros csirkecomb filé, friss vegyes saláta,
hajában sült burgonya, mustár, friss idény saláta ............................. 4.265 Ft / adag
18. variáció - Töltött káposzta, kenyér, tejföl ................................ 2.450 Ft / adag
2. variáció - Sültes tál: töltött csirkecomb, baconbe tekert máj,
2.565 Ft / adag
19. variáció - Vese velővel, sós burgonyával,................................
kenyérrel
rántott karfiol, rántott sajt, cigány pecsenye, cordon blue, rizi-bizi és
20. variáció - Kanalas pacalpörkölt, sós burgonyával,
hajában sült burgonya tejfölös hagymás mártogatóssal és
káposzta saláta .................................................................................. 4.170 Ft / adag kenyérrel és ecetes savanyúsággal............................................. 2.850 Ft / adag
21. variáció - Marhalábszár pörkölt sós burgonyával,
3. variáció - Sültes tál: lecsós csirkecomb, rántott gomba, vaslapon
kenyérrel és salátával ................................................................... 3.250 Ft / adag
sült rozmaringos filézett csirkecomb, aszalt szilvás sertéskaraj,
rántott camabert, vegyes köret, káposzta saláta és ecetes
22. variáció - Sült csülök, rosé-s párolt káposztával, héjában
savanyúság ........................................................................................ 3.820 Ft / adag
sült burgonyával és ecetes savanyúsággal ................................. 2.880 Ft / adag
4. variáció - Sültes tál: sült kacsacomb, májas hurka, véres hurka,
23. variáció - Részeges szürkemarha burgonya lángossal ........ 3.350 Ft / adag
sült csülök, párolt alma, rosé-s párolt káposzta, hagymás tört
burgonya ............................................................................................ 4.065 Ft / adag 24. variáció - Majorsági csirkecomb filé, aszalt szilva
mártásban, burgonya krokettel .................................................... 2.780 Ft / adag
5. variáció - Sültes tál halakkal: egészben sült süllő, rántott
pontyderék, harcsa Orly módra, petrezselymes-vajas tört burgon25. variáció - Székely birkapörkölt padlizsánnal, cukkinivel
ya, párolt zöldségek, tartár mártás .................................................... 6.900 Ft / adag főzve, galuskával .......................................................................... 3.250 Ft / adag
6. variáció - Disznótoros: sült véres, májas hurka és kolbász,
26. variáció - Marha steak Gemenci módra
pecsenye, párolt káposzta, hajában sült burgonya, ecetes vágott
(vargánya, libamáj, barna mártás, almás krokett) ....................... 9.900 Ft / adag
savanyúság ........................................................................................ 4.064 Ft / adag
27. variáció - Kacsamell roséra sütve, narancs mártással,
7. variáció - Szabadmerítéses kakas pörkölt galuskával, kenyérrel,
.......................................................................... 4.270 Ft / adag
hercegnő burgonyával
vegyes salátával. Igény esetén burgonyával ................................... 2.965 Ft / adag

Vadételek

8. variáció - Szabadmerítéses vegyes pörkölt galuskával,
kenyérrel, vegyes salátával. Igény esetén burgonyával .................... 3.170 Ft / adag Fokhagymás vaddisznósült, petrezselymes burgonya,
pezsgős párolt káposzta .............................................................. 3.350 Ft / adag
9. variáció - Szabadmerítéses birkapörkölt burgonyával,
..........................................................................
3.250
Ft
/
adag
galuskával, salátával
Szarvas filé “Szép erdészné” módra ........................................... 3.050 Ft / adag
10. variáció - Ökörpofa pörkölt galuskával, vegyes salátával .......... 3.370 Ft / adag Tűzdelt szarvas filé, erdei gyümölcsmártás, rösztike .................. 3.050 Ft / adag
11. variáció - Szabadmerítéses harcsapörkölt túrós csuszával ....... 3.375 Ft / adag Burgundi szarvasragu, rizs, krokett ............................................. 3.050 Ft / adag
12. variáció - Vaddisznó pörkölt, knédlivel, paradicsom salátával ... 3.475 Ft / adag Chilli-s vaddisznó ragu héjában sült burgonyával ....................... 3.050 Ft / adag
Vörösboros szarvas filé, krokett, gombás rizs ............................ 3.050 Ft / adag
13. variáció: Szabadmerítéses szarvaspörkölt galuskával,

burgonyával, káposztasalátával, vagy igény szerint
Szarvas filé “Nagy vadász” módra, krokett, májas- gombás ragu 3.050 Ft / adag
paradicsomsalátával .......................................................................... 3.470 Ft / adag
Gemeci sertés vadas, zsemlegombóccal .................................... 3.050 Ft / adag
Báránysteak rozmaringos burgonyával és vegyes salátával ..... 3.050 Ft / adag

Az ételek tartalmazhatnak allergén anyagokat: glutént tartalmazó gabona, rákfélék, tojás, halak, földimogyoró, szójabab,
tejtermékek, diófélék, zeller, mustár, szezámmag. Erről felvilágosítást az étteremben tartózkodó személyzet tud adni.

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Az étteremben fogyasztás esetén az ÁFA 5%,
és az étlap a 5%-os ÁFA-t tartalmazza. Elvitelre rendelés esetén az ÁFA 27%.

Reggeli
Kávé
Kakaó
Tea
Tej

Coffee
Chocolate milk
Tea
Milk

Gyümölcstál
Zöldségek (paprika, paradicsom, uborka)
Körözött
Szalámi, kolbász, sonka, disznósajt
Sajt
Főtt tojás (lágy, kemény)
Rántotta
Tükörtojás
Ham & eggs
Müzli
Méz
Lekvár
Vaj
Joghurt

Fruits
Vegetables (pepper, tomatoes, cucumber)
Hungarian cottage cheese spread
Salami, sausage, ham, pork cheese
Cheese
Boiled eggs (soft, hard)
Scrambled eggs
Fried eggs
Ham & eggs
Cereals
Honey
Jam
Butter
Yogurt

Elérhetőségeink:
Fritz Borház és Panzió, Decs Szőlőhegy Hrsz: 0201 / 48.
Telefon: +36 74 409 596 | Fax: +36 74 509 502
Mobil: +36 30 2527 877 / +36 30 5983 059
E-mail: info@fritz-tanya.hu | Web: www.fritz-tanya.hu, www.fritz-tanya.hu

Szolgáltatásaink
Tambura zenekar ...................................................................................................... 32.000 Ft
Folklór műsor ............................................................................................. Egyeztetés alapján
Decsi férfi kórus (30 perc) ......................................................................................... 40.000 Ft
Extrém sétakocsikázás .............................................................................. Egyeztetés alapján
A környéken lovaglási lehetőség, horgászat, kirándulás, hajókázás, kisvasút
Áraink a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák, az árak forintban értendők!
Ittas vendégeket, illetve 18 éven aluli személyeket nem szolgálunk ki!

Szállás
Szállás 2 főre ............................................................................................................ 17.600 Ft
Szállás 1 főre ............................................................................................................ 12.600 Ft
Appartman 4 fős ....................................................................................................... 27.000 Ft
Svédasztalos reggelivel, idegenforgalmi adó mentes.
Összesen 25-27 fő férőhely
Összkihasználtság esetén .................................................................................... 7.250 Ft / fő
Áraink a 18%-os ÁFA-t tartalmazzák, az árak forintban értendők!
Ittas vendégeket, illetve 18 éven aluli személyeket nem szolgálunk ki!
Elérhetőségeink:
Fritz Borház és Panzió, Decs Szőlőhegy Hrsz: 0201 / 48.
Telefon: +36 74 409 596 | Fax: +36 74 509 502
Mobil: +36 30 2527 877 / +36 30 5983 059
E-mail: info@fritz-tanya.hu | Web: www.fritz-tanya.hu, www.fritz-tanya.hu

