
Kérjük, hogy az elkészült ételeket 24 órán belül fogyasszák el! Az el nem fogyasztott ételt tárolják hűtőben. A gombát és tojást tartalmazó ételeket még a kiszállítás napján fogyasszák el!

Újdonság 
Gulyásleves csipetkével ........................... 1090,– Ft
Vörösboros marhapörkölt nokedlivel,  

csemege uborkával .............................. 2490,– Ft  

Frissensültek csirkehúsból ...
18–22 dkg, az ár a köretet tartalmazza

Szezámmagos bundában sült jércecsíkok . 2290,– Ft
Ropogósra sütött csirkefalatok csípős  

pácban érlelve ..................................... 2290,– Ft
Füstölt sajttal töltött csirkemell ............... 2290,– Ft
Gombával és görög sajttal töltött  

csirkemell ............................................ 2290,– Ft
Gyros tál (hasábburgonyával) ................... 1490,– Ft
Séf kedvence (csirke, bacon, pepperóni,  

paradicsom, pikáns csípős ragu) .......... 2290,– Ft   
Tejszínes-gombás csirkeragu .................... 2290,– Ft
Négysajtos csirkeragu (friss fűszerekkel) .. 2290,– Ft
Mozzarellával töltött csirkemell ............... 2290,– Ft
Füstölt sajttal, sonkával töltött csirkemell 2290,– Ft
Natúr csirkemell (fokhagymás-tejfölös  

mártással) ........................................... 2290,– Ft
Kapros-juhtúrós szelet ............................. 2290,– Ft
Polpetti csirkemellfilé (milánói spagetti,  

rántott szelettel) .................................. 2290,– Ft

Frissensültek sertéshúsból 
18–22 dkg, az ár a köretet tartalmazza

Bottyán szelet jó asszony módra  
(bacon, gomba, hagyma) ..................... 2290,– Ft

Cigánypecsenye (szalonnával, sok  
fokhagymával) ..................................... 2290,– Ft

Brassói aprópecsenye (kockaburgonyával) 2290,– Ft
Rántott szelet .......................................... 2290,– Ft
Sertéspörkölt nokedlivel,  

csemegeuborkával ............................... 1590,– Ft
Márványsajttal töltött szelet .................... 2290,– Ft
Cordon bleu ............................................ 2290,– Ft
Holstein szelet (tükörtojással) ................. 2290,– Ft
Töltött borda  

(gombával, juhtúróval és kaporral) ......... 2290,– Ft
Óvári sertésborda  

(sonkával, gombával és sajttal) .............. 2290,– Ft

Tálak  
2 választható körettel

Tökjó tál (natúr csirke, cordon bleu,  
rántott gombafejek, tartár, rántott sajt)  
1 személyre/2 személyre......... 2590,–/4890,– Ft 
3 személyre/4 személyre..........7190,–/9490,– Ft 

Bőségtál (cigánypecsenye, cordon bleu, baconbe 
göngyölt csirkemell, rántott gombafejek, 
fokhagymás-tejfölös szósz)  
1 személyre/2 személyre..........2790,–/5300,– Ft 
3 személyre/4 személyre........7890,–/10400,– Ft

Kemencében sültek 
18–22 dkg, az ár a köretet tartalmazza

Hawaii csirkemell  
(roston csirke ananásszal  
és sajttal sütve kemencében) ............... 2290,– Ft

Görög szelet (olivabogyóval,  
bazsalikommal, paradicsommal  
és görög sajttal sütve) .......................... 2290,– Ft

Roston csirke (mozzarellával,  
paradicsommal, kemencében sütve) .... 2290,– Ft

Tökjó csirkemell filé (kemencében sütve,  
kolbász, sonka, bacon, sajt) ................. 2290,– Ft

Kemencében sült szelet  
(trappista sajttal és baconnel) ............. 2290,– Ft

Köretek  
külön is rendelhetőek 650,– Ft

Párolt rizs, Rizi-bizi, Kukoricás rizs
Steak burgonya, Hasábburgonya, Krokett
Nokedli, Vegyes saláta, Vegyes köret

Új ételek  
az ár a köretet tartalmazza

Tarjával és tormával töltött borda ............ 2290,– Ft
Chillis sajtal töltött borda  

vagy csirkemell .................................... 2290,– Ft
Lilahagymával, kolbászal töltött borda ..... 2290,– Ft
Juhtúrós sztrapacska ............................... 1790,– Ft

Tészták  
rántott hús feltét +590 Ft 

Frutti di mare spagetti ............................. 2090,– Ft
Sajtos-tejfölös spagetti baconnel ............. 1590,– Ft
Penne arabiata ....................................... 1590,– Ft
Bolognai spagetti  ................................... 1590,– Ft
Milánói spagetti ...................................... 1590,– Ft
Carbonara spagetti .................................. 1590,– Ft
Tejszínes fokhagymás penne gombával ..... 1590,– Ft
Mediterrán penne csirkével, garnélával  ... 1790,– Ft

Saláták 
Görög saláta (jégsaláta, uborka, paradicsom, 

olivabogyó, görög sajt) ......................... 1450,– Ft
Cézár saláta (csirkehús csíkok, jégsaláta,  

uborka, paradicsom, pirított kenyér,  
cézár öntet) ......................................... 1450,– Ft

Gyros saláta (jégsaláta, paradicsom,  
uborka, gyroshús, tzatziki öntet)........... 1450,– Ft

Tonhal saláta (jégsaláta, paradicsom,  
uborka, tonhal) .................................... 1450,– Ft

Tökjó saláta (jégsaláta, uborka, paradicsom,  
hagyma, sonka, kukorica, fokhagymás-tejföl, 
reszelt füstölt mozzarella) .................... 1450,– Ft

Cézár saláta csirkével, fűszeres crutonnal 1450,– Ft 
tonhallal .............................................. 1650,– Ft 
fokhagymás garnélával ......................... 1650,– Ft

Savanyúságok 
Vegyes savanyúság .................................... 650,– Ft
Csemege uborka ........................................ 650,– Ft
Uborkasaláta ............................................ 650,– Ft
Paradicsomsaláta ..................................... 650,– Ft
Savanyú cékla ........................................... 650,– Ft
Almapaprika .............................................. 650,– Ft

Levesek 
Csontleves................................................. 690,– Ft
Tárkonyos csirkeraguleves .......................... 890,– Ft
Tanyasi tyúkhúsleves (gazdagon) ................ 890,– Ft
Görög gyümölcsleves ................................. 890,– Ft

Desszertek 
Tiramisu eperöntettel ................................ 790,– Ft
Somlói galuska rumos mazsolával  

(mazsola nélkül is kérhető) .................... 790,– Ft
Palacsinták ízlés szerint  

(ízes, kakaós, túrós, nutellás, fahéjas) 
3 db ...................................................... 690,– Ft 

Túró rudi palacsinta 3 db .......................... 790,– Ft

Kímélő  ételek 
az ár a köretet tartalmazza

Rántott mozzarella tartárral ..................... 1550,– Ft
Rántott camembert áfonyával .................. 1550,– Ft
Rántott trappista tartárral ....................... 1550,– Ft
Rántott gomba tartárral ........................... 1550,– Ft
Grillezett füstölt mozzarella  

(friss tavaszi salátával) ........................ 1550,– Ft
Grillezett camembert salátával ................ 1550,– Ft

Gyerekeknek  
Jerry kedvence  

(rántott macisajt sült burgonyával) ......... 990,– Ft
Vuk zsákmánya  

(rántott csirkemellfilé rizzsel) ................. 990,– Ft
Dínófalatok ............................................... 990,– Ft

Italok 
Gyümölcslevek (1 liter) .............................. 390,– Ft
Ásványvíz (1,5 liter) ................................... 300,– Ft
Szénsavas üdítők  

(1,75 liter/2 liter) ........................600,–/650,– Ft
Energiaital (0,25 liter) ............................... 380,– Ft
Dr. Pepper (1,5 liter) ................................. 600,– Ft
Pezsgő (0,75 liter) ................................... 1390,– Ft
Minőségi borok (0,75 liter) ................. 1350,– Ft-tól
Sörök (0,5 liter) ........................................ 450,– Ft

Írja meg véleményét az ételről, kiszolgálásról 
a bottyanpizza@gmail.com e-mail címre!

A változás jogát fenntartjuk.


