Aranykorona Vendéglő Solymár
Rendelje meg ebédjét vagy vacsoráját. Jöjjön el érte, vagy ha kell, mi ki
is szállítjuk.

A rendelt ételeket, HÉTFŐTŐL-SZOMBATIG 11:00-től 19:00-ig
átveheti az Aranykorona bejárati ajtaja előtt, vagy kívánság esetén
házhoz is szállítjuk.
Rendeléseket 18:00-ig veszünk fel.
A rendelt ételeket, VASÁRNAP 11:00-től 16:00-ig átveheti az
Aranykorona bejárati ajtaja előtt, vagy kívánság esetén házhoz is
szállítjuk.
Rendeléseket 15:00-ig veszünk fel.
A rendelt ételek értékét át is utalhatja:
Fagyalka Kft. 14100024-22408749-01000007
Házhozszállítás:
Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár: 500.- Huf
Piliscsaba, Pesthidegkút, Máriaremete: 1.000.- Huf
Minimum rendelési összeg: 5.000 Ft
Tel: 06-26-360-047
Mail: koronaa@t-online.hu

Étlap elvitelre és házhozszállításhoz: 2020.11.19.-től
Előételek:
- Tatárbeefsteak

100g: 2.850.-

- Libatepertő lilahagymával

1.950.-

- Kocsonya

1.350.-

- Serpenyős libamáj szeletenként: fokhagymás-petrezselymes zsírjában,
szaftosan pirítva, hegyes erős paprikával, lilahagymával
2.950.- /szelet
- Hortobágyi palacsinta

950.-/db

Levesek:
- Lakodalmas Húsleves” (minimum 2 fő részére) tyúkból, marhából, 3.050.-/fő
leveszöldségekkel. Külön tálalt betétei: kacsamáj kocka, májgombóc,
lúdgégetészta, cérnametélt, svábgombóc, reszelt torma, erős paprika
Kis adag (0,2 l) / Normál adag (0,35 l) / Nagy adag (0,5 l)
- Újházy tyúkhúsleves

950.-/1.150.-/1.650.-

- Solymári sváb bableves nudlival, csülökkel, kolbásszal 1.050.-/1.450.-/1.950.- Franfurti leves

950.-/1.150.-/1.650.-

- Brokkoli krémleves pirított mandulával

950.-/1.150.-/1.650.-

- Gyömbéres sütőtők leves tökmaggal

950.-/1.150.-/1.650.-

Főételek:
- Főzelékek: spenót, zöldborsó, burgonya

0,35 l: 1.300.-

- Feltétek: kis adag borjú vagy zúza pörkölt: 1.400.-, fasírozott 8dkg: 750.- Grill sajt mézes-mustáros salátával:

3.450.-

- Fokhagymás süllőfilé Cézársalátával

3.950.-

- Rántott csirkecsíkok hasábburgonyával, vagy rizibizivel

3.650.-

- Paprikás csirkecomb tojásosgaluskával

3.650.-

- Tejszínes vargányás csirkemell csíkok diós burgonyafánkkal

3.950.-

- Libacomb párolt káposztával, hagymás törtburgonyával

4.250.-

- Sólet sült libamell szeletekkel:

4.250.-

- Roston libamáj mézes-diós, Tokaji Aszús körtével, burgonyapürével

5.550.-

- Bécsi szelet (borjú) sváb burgonyasalátával

4.950.-

- Borjúpörkölt juhtúrós-kapros galuskával

4.950.-

- Bácskai rizseshús

3.450.-

- Töltött káposzta

3.450.-

- Rakott burgonya

3.250.-

- Böllér pecsenye fokhagymás burgonyával

3.850.-

- Rántott mangalica tarja csíkok csípősen-fokhagymásan, sztrapacskával,
lecsóval
4.250.- Szalontüdő szalvétagombóccal

3.450.-

- Vadas marha szalvétagombóccal

3.450.-

- Rossini bélszín vörösboros mártásban, sült libamájjal, gombával és
burgonyafánkkal

5.550.-

- Wokban pirított zöldséges csípős bélszíncsíkok durum tésztával

4.950.-

Desszertek:
- Fekete erdő desszert tejszínhabbal
- Meggyes-csokis Tiramisu
- Meggyes-csokis parfé
- Madártej
- Somlói galuska
- Nyers vegán desszert /GM, LM, Cukor nélkül/
- Túrógombóc
- Gundel palacsinta
- Túrós, vagy Káposztás tészta (házi csuszatésztából)

1.150.-

