„A teremtő, midőn enni kényszeríti az embert, hogy élhessen, az
étvággyal szólít fel bennünket, s az élvezettel jutalmaz meg érte!”

Sok szeretettel üdvözöljük az Amadeus étteremben!
Szívvel-lélekkel azon szorgoskodunk, hogy az Ön által kiválasztott étel elnyerje tetszését, és máskor is
visszajöjjön hozzánk!

Étlapunk tájékoztató jellegű. Amennyiben Ön olyan ételre vágyik, amely étlapunkon nem
szerepel, a nyersanyagok függvényében kérésre elkészítjük. Kívánságára az étlapon ajánlott
köreteket megváltoztatjuk! Mindegyik fél adag ételnél 70%-os árat számítunk fel!
Áraink magyar forintban értendőek, ÁFA-t tartalmazzák!
JÓ ÉTVÁGYAT!
Takács Zsolt
üzletvezető

Kisvárda, Szent László u. 60.
Tel:45/415-358, 30/2330413
www.amadeusetteremkisvarda.hu

É

T

L

A

P

1. HIDEG ELŐÉTELEK:
CÉZÁR SALÁTA...........……….…….….…..…..…………….…………………….…………....………......1170
(jégsaláta, uborka, paradicsom, csirkemell, pirított kenyérkockák, öntet)
AMADEUS SALÁTA…………………………………………………………………………………….….1540
(kockára vágott: füstölt csülök, paradicsom, paprika, lila hagyma, uborka, fejes saláta, olívabogyó, feta sajt, majonéz)
OROSZ HÚSSALÁTA.……..…..…….……..……..…….….……....…….……..…..…..…….…….…..….1440
(csirkemellfilé, burgonya, sárgarépa, vöröshagyma, tojás, savanyú uborka, zöldborsó, majonéz, só, bors)
KAPROS JUHTÚRÓVAL TÖLTÖTT PARADICSOM……………………………………………….....…..1090
(paradicsom, túró, kapor, szerecsendió, fehér bors)
2. MELEG ELŐÉTELEK:
VELŐS PIRÍTÓS FRISS ZÖLDSÉGEKKEL……………………….…….…..…….……..……..…………1380
(petrezselyemmel fűszerezett velő, vöröshagyma, fokhagyma, őrölt kömény, pirítós, paradicsom, paprika)
HORTOBÁGYI HÚSOS PALACSINTA ……………………………………………………………….….1380
(sós palacsinta tésztában fűszerezett darált sertéshús, paprikás mártással leöntve)
CSIRKE RIZOTTÓ………………………………………………………………………………..…….…..1480
(sült mellfilé csikok fűszerezve, rizs, parmezán, füstölt sonka reszelt sajt)
MELEG TÖLTÖTT ALMA CAMEMBERTTEL……………………………………………….…..….……1140
(alma, camembert, tojás, tejföl, só, fehérbor)
3. LEVESEK:
CSONTLEVES………………………..…………………………………………………………..…...……560
(sertés karajcsontból készült leves, cérnametélt tésztával)
ORJALEVES…………………………….……………………………………………………...…..………680
(húsos karajcsontból készült leves, zöldségekkel, tésztával)
HÁZI MÁJGALUSKA LEVES……………………………………………………………...……...………680
(húslében főtt májgaluska zöldséggel tálalva)
GÖRÖG GYÜMÖLCSLEVES……………………………………………………………………..….……980
(narancslé, tejszín, déli gyümölcsök, vanília cukorral ízesítve, tejszínhabbal díszítve)
MÁLNA KRÉMLEVES…………………………………………………………………….………...……..980
(tejszín alapú hideg málnadarabokkal tálalva)
BABGULYÁS……………………………………………………………………………………..….……1340
(füstölt csülökkel, pörköltalapon főtt sertéscomb, tarkabab, csipetkével, tejföllel)
ERDEI GOMBA KRÉMLEVES………………………………………………………...………….……...1340
(csiperkegomba, rozmaring, kakukkfű, száraz fehérbor, tejszín)
TÁRKONYOS VAD RAGULEVES…………………………………….……………………………......1560

(vaddisznóhúsból készült tárkonyos, tejszínes leves babérlevéllel, petrezselyemmel)
FRANCIA HAGYMALEVES…………………….………………………………………..….…………...980
(üvegesre párolt hagyma szeletek húslevessel felfőzve, ízesítve sajttal meghintett francia kenyérszeletekkel tálalva, reszelt sajttal ízesítve)
4. FŐÉTELEK:
ROSTON SÜLT CSIRKEMELL FILÉ TOKAJI BORBAN PÁROLT…………………….……………….2590
(borban párolt mellfilé, gyümölcsökkel, krokettal, alma, szőlő, körte, ribizli)
OLASZOS TÖLTÖTT CSIRKEMELL, PETREZSELYMES BURGONYA………………………..…..…2290
(fűszerezett csirkemell filé töltve apróra vágott füstölt csülökkel, paradicsommal, fokhagymával, reszelt sajttal és finomra vágott
petrezselyemzölddel, petrezselymes burgonyával tálalva)
BAJOR TŰZDELT CSIRKEMELL………………………………………………………………………....2290
(füstölt szalonnával tűzdelt csirkemell, pirosra sütve, fehérborban, vöröshagyma karikákkal puhára párolva, vegyes körettel tálalva)
ALMÁVAL, MANDULÁVAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL, ÁFONYAMÁRTÁS…………………….…...2490
(fűszerezett csirkemell szeletek töltve apróra vágott almával és mandulával, bécsi bundában kisütve, krokettel és áfonyamártással tálalva)
CSIRKEMELL JÓ ASSZONY MÓDRA, VEGYES KÖRET…...…………………………………………..2410
(üvegesre párolt hagyma, szalonna, gomba, zöldborsó, roston sült csirkemell filé)
BACONOS, MOZARELLÁS CSIRKEMELL, BURGONYAPÜRÉ……………………….…………….....2410
(csirkemell filében töltött bacon szalonna, mozzarella sajt, bécsi bundában kisütve, burgonyapürével tálalva)
RÁNTOTT CSIRKEMELL FILÉ, VEGYES KÖRET………………………….………………………..…..2110
(panírozott csirkemell filé, burgonyapürével, rizzsel tálalva)
VELŐVEL TÖLTÖTT CSIRKEMELL, VEGYES KÖRET……………………………………….………..2410
(csirkemell szeletek között borssal, petrezselyemmel fűszerezett tojásos velő, bécsi bundában kisütve)
5. AMADEUS KEDVENCEI:
AMADEUS TÁL……………………………………………………………………..……………………...6500
(rántott gomba, rántott karfiol, rántott sajt, cordon bleu, cigánypecsenye, olaszosan töltött csirke, vegyes köret)
KONYHAFŐNÖK TÁL…………………………………………………………………..………………...6500
(baconos mozzarellás csirkemell, cordon, párizsi szelet, rántott sajt, burgonyapüré, fűszeres hasábburgonya, rizi-bizi)
CSÜLÖKTÁL…………………………………………………………………………………………....….6500
(füstölt csülök tormával, lecsós sertés csülök csülök Pékné módra, burgonyapürével, rizzsel és hasábburgonyával tálalva)
ÓRIÁSBORDA, VEGYES KÖRET……………………………………………………...……….….…….2110
(rántott karaj fokhagymával, rozmaringgal pácolva, lisztben, tojásban, sajtos morzsában kisütve)
CORDON BLEU………………………………………………………………………………………..…..2490
(csirkemell, vagy sertés karaj sonkával, sajttal, gombával töltve, bécsibúndában sütve vegyes köret)
SZŰZÉRMÉK ROSTON CSÁKY MÓDRA, VEGYES KÖRET…...……………………………………..2430
(szűzérmék roston sütve,lecsós tojásos, feltéttel,hasábburgonyával tálalva)
BRASSÓI APRÓ PECSENYE……………………………………………………………………….……..2090
(sertés lapocka sütve, kockára vágott sült burgonyával)
BAKONYI SERTÉSBORDA, GALUSKA…………………………………….……………………….…2130

(sertéskaraj, gombával, paprikával, paradicsommal, tejszínnel sűrítve, galuskával tálalva)
HOLSTEIN SZELET……………………………………………………………………………………....2090
(sült sertéskaraj tükörtojással, hasábburgonyával tálalva)
PETŐFI SZELET, VEGYES KÖRET…………………………………………………………….……….2490
(sertéskaraj, sertésvelő paprikás hagymában sütve, hasábburgonyával tálalva)
ÓVÁRI SZELET…………………………………………………………………………………………...2530
(sertés karaj sütve, párolt gomba, sonka szeletek, sajt)
CIGÁNYPECSENYE………………………………………………………………………………….…..2110
(sertés tarja, füstölt szalonna, héjában sült burgonyával tálalva)
GOMBÁS SZELET AMADEUS MÓDRA…………………………………………………………….….2490
(gomba, szalonna, tojás, hasábburgonya)
6. DESSZERTEK:
ÍZES PALACSINTA…………………………………………………………………………..……...……680
(lekváros töltelék)
MECSEKI PALACSINTA……………………………………………………………………………...….980
(meggyel és dióval töltve)
GUNDEL PALACSINTA………………………….……..………………………………………….….....980
(palacsinta tejjel leforrázott rumban áztatott mazsolás dió töltelékkel, meleg csokoládé mártással félig leöntve, másik fele porcukorral megszórva)
TÚRÓS PALACSINTA………………………………………………………………………..…………..980
(túrós töltelék)
NUTELLÁS PALACSINTA……………………………………………………………………...…….....880
(nutellás töltelék)
GESZTENYEPÜRÉ…………………………………………………………………………………….....880
(rumaromás reszelt gesztenye, tejszínhabdíszítés között)
7. VEGETÁRIÁNUS:
RÁNTOTT GOMBA……………………………………………………………..…………………...…..1240
RÁNTOTT KARFIOL…………………………………………………………………………………….1240
RÁNTOTT SAJT…………………………………………………………………...……………….….....1460
ZÖLDFŰSZERES SAJTTAL TÖLTÖTT BURGONYATÁSKA SALÁTA ÁGYON
KAPORMÁRTÁSSAL…………………………………………….…………………………………..…1340
8. HAL ÉTELEK:
RÁNTOTT PONTYSZELETEK, HASÁBBURGONYA, TARTÁR MÁRTÁS………………..……...….1740
PISZTRÁNG EGÉSZBEN SÜTVE, PETREZSELYMES BURGONYÁVAL……………………………2240
SÜLT HEKK SÜLT BURGONYÁVAL ………………………………………………………………......1740

9. TÉSZTÁK:
TÚRÓS SZTRAPACSKA……………………………………………………………..……………….1540
SAVANYÚ KÁPOSZTÁS SZTRAPACSKA ………………………………………………………....1540
TÚRÓS TÉSZTA TEPERTŐVEL……………………………………………………..……………….1480
FOCISTÁINK KEDVENCEI ………………………………………………………………………….1480
(sonkával, sajttal, tejföllel díszített spagetti)
10. SALÁTÁK:
ALMAPAPRIKA…………………………………………………………………………..………...…….600
UBORKA SALÁTA………………………………………………………………………..………...…....500
PARADICSOMOS SALÁTA……………………………………………………………..………….…....500
CSALAMÁDÉ……………………………………………………………………………..…………...….500
CSEMEGEUBORKA……………………………………………………………………..…………….….400
KÁPOSZTASALÁTA……………………………………………………………………..……………….400

KEDVES EGÉSZSÉGÜKRE!

