
A'LA CARTE
LAPOS KISVENDÉGLŐ

2840 OROSZLÁNY - BÁNKI DONÁT UTCA 2.
RENDELÉS: (34) 483-452 / (20) 569-0579

CSAK NYITVA TARTÁSI IDŐBEN!
É T E L  H Á Z H O Z S Z Á L L Í T Á S

HÍVÁS RENDELÉS SZÁLLÍTÁS JÓ ÉTVÁGYAT

RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA
Elő- és utópartik
Születés- és névnapok
Leány és legénybúcsúk
Eljegyzés és esküvő

Üzleti ebéd és vacsora
Szalagavató és ballagás

Osztálytalálkozók
Családi és üzleti események

Rendelésfelvétel: hétfő-szombat 10:00-21:00 óráig
Kiszállítás: 11:00-21:00 óráig

Minimum rendelés: 850,-
Kiszállítás Oroszlány területén ingyenes

Kiszállítás Bokod, Kecskéd és Környe területére 400,-
Kiszállítás 5000,- feletti rendelés esetén ingyenes

OTP, K&H, MKB és SZÉP kártya elfogadás
POS terminálos (bankkártyás) fizetési lehetőség

Vasárnap és ünnepnapokon zárva!

Áraink forintban (HUF) értendők és
tartalmazzák a csomagolás és az áthárított ÁFA értékét is!

Kutya vacsorája
bacon, juhtúró, tejföl, lilahagyma, sajt
Túrós táska
sült csülök, túró, fokhagymás tejföl, lilahagyma, sajt
Csordás
paradicsomos alap, tépett marhahús, BBQ, kukorica, sajt
Kanász
tejföl, mustár, tépett sertéshús, lilahagyma, füstölt tarja,
sajt
Töki pompos
fokhagyma, tejföl, bacon, lilahagyma, sajt
Erős Pesta
paradicsomos alap,csípős szalámi, hegyes erős, bacon, sajt
Édes Anna
fokhagyma, tejföl, csirkemell csíkok, paradicsomkocka,
fetasajt, sajt

LEPÉNYEK 1.600
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TEKERCSEK 1.400
Halas patron
kevert saláta, mézes mustár, lilahagyma, paradicsom, sajt,
olívabogyó, tonhal
Vegetáció
kevert saláta, gomba, füstölt tofu, kukorica, lilahagyma, sajt
Megasztár
kevert saláta, pirított csirkemell, gomba, tojás, paradicsom,
sajt, betyáros tejföl
Paprika Jancsi
kevert saláta, virsli, paprikás tejföl, pirított sertéshús,
pepperoni, csemege uborka, sajt
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HAMBURGEREK (saját készítésű)
01-03 burgereink házi lepénybuciban, házi marhahúspogácsából készülnek!

Burger szósz, lilahagyma, saláta, bacon
Majonéz, ketchup, csemege uborka, bacon, saláta
Sajt, saláta, lilahagyma, csemege uborka,
bacon, burger szósz
Tépett sült sertéshús, lila hagyma, saláta,
káposzta, paradicsom, burger szósz
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PIZZÁK FELTÉTTEL 32 cm 1.600 | 50 cm 3.950

Bibo
paradicsomos alap, kukorica, sonka, sajt
Cakumpakk
paradicsomos alap, bacon, sonka, kolbász, virsli, tarja,
mustáros csilis tejföl, sajt
Csoda jó
paradicsomos alap, gomba, sonka, kukorica, sajt
Halasi
paradicsomos alap, olívabogyó, lilahagyma, tonhal,
paradicsom, sajt
Karikás
paradicsomos alap, virsli karika, pirított hagyma, kukorica,
mustár, ketchup, majonéz, sajt
Kertészlány
paradicsomos alap, ananász, sonka, sajt
Kerti csodák
paradicsomos alap, brokkoli, kukorica, vegyes zöldség,
ruccola, mozzarella, trappista
Malomkerék
paradicsomos alap, csülök, lilahagyma, tojás, hegyes erős,
majonézes torma, sajt
Mángorló
paradicsomos alap, marha hús, bbq, lilahagyma,
pritaminpaprika, füstölt sajt
Mozsár
paradicsomos alap, lilahagyma, főtt tojás, sült csülök,
paprikás szalámi, pepperoni, sajt
Pokoltüze
paradicsomos alap, csípős szalámi, hegyes erős, bacon,
sajt
Tárogató
paradicsomos alap, lilahagyma, kolbász, bacon, gomba,
füstölt sajt
Vindő
paradicsomos alap, lilahagyma, tarja, kolbász, kék sajt
Virágos kert
paradicsomos alap, dupla trappista, paradicsom szelet
Hableány
fokhagymás tejfölös alap, roston csirke, póréhagyma, sajt
Herendi
fokhagymás tejfölös alap, juhtúró, póréhagyma, pirított
csirkemell, sajt
Kalocsai
fokhagymás tejfölös alap, paradicsom, olívabogyó,
póréhagyma, csirkemell, sajt
Sajtország
tejfölös alap, füstölt sajt, trappista, mozzarella, feta, ruccola
Péklegény
tejfölös mustáros alap, bacon, sonka, lilahagyma,
pritaminpaprika, sajt
Farm
tejfölös sajtkrémes alap, csirkemell, bacon, tarja, jalapeno,
füstölt sajt, trappista

Szabadon választható vékony, vagy vastag tésztával

TÖLTÖTT SZÉL 32 cm 400 | 50 cm 1.000

Keresse újdonságainkat .
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GYROS

SALÁTÁK 990
Gezemice saláta
kevert saláta, füstölt sajt, szőlő, sajt, csirkecsíkok, öntet,
házi pita
Gezemice fitten
kevert saláta, paradicsom, kígyóuborka, kukorica,
csirkecsíkok, olívabogyó, házi pita
Gezemice halasan
kevert saláta, olajbogyó, paradicsom, lilahagyma, tojás,
paprika, öntet
Gezemice görögösen
jégsaláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, olajbogyó,
fetasajt, öntet
Gezemice cézárosan
jégsaláta, grill csirkemell, zsemlekruton, öntet
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Házi pitában
saláta, lilahagyma, paradicsom, uborka, hús,
fetasajt, öntet, házi pita
Tálon
hasábburgonya, saláta, lilahagyma, paradicsom,
uborka, hús, fetasajt, öntet
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1.300

1.350

Koszorúslány (pizzakoszorú)
fokhagymás tejfölös alap, tarja, sajtkrém (koszorú alakban)
Csigabiga (pizzaterkercsek)
fokhagymás tejföl, bacon, tzatziki, sajt
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KÍVÁNSÁG PIZZA 32 cm 1.700 | 50 cm 4.200
Alapszósz, sajt, négyféle feltét

Nyújtófa
tejfölös juhtúrós alap, trappista sajt, mozzarella sajt, gomba,
kukorica, kolbász
Matyó
sajtkrémes alap, hagyma, bacon, tarja, csemege uborka,
feta sajt, trappista, tejföl
Nádas
sajtkrémes alap, bacon, szalámi, édes pepperoni, sajt
Kemény legény
erős alap, tarja, csirke, vörösbab, tv-paprika, kukorica, sajt
Némó
pizzaszósz, tenger gyümölcse, olívabogyó, paradicsom karika,
lilahagyma, sajt
Zerge
pizzaszósz, bacon, paradicsomkarika, csirkemell, BBQ
Ménes
bolonyai húsos alap, bacon, paradicsomkarika, mozzarella, trappista
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***** ÚJDONSÁGOK ***** *** FRISS ***
1.450

1.700



KÉSZÉTELEK
Az ár a szabadon választható köret árát is tartalmazza!

Marha pörkölt
Pacal pörkölt
Zúza pörkölt
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HALÉTELEK
Az ár a szabadon választható köret és igény esetén a tartár árát is tartalmazza!

Rántott sügér filé
Lazac steak
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FRISSENSÜLT CSIBÉSZSÉGEK
Az ár a szabadon választható köret árát is tartalmazza!

Rántott csirkemell
Cordon bleu csirkéből
Corn flakes csirkemell
Sok magvas csirkemell
Spenótos krémsajttal töltött csirkemell rántva
Pirított mandulával, őszi barackkal, sajttal töltött csirkemell,
corn flakes bundában
Roston sült csirkemell filé
Roston sült csirkemell tejszínes gomba mártással
Párizsi csirkemell

1.400
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FRISSENSÜLT MALACSÁGOK
Az ár a szabadon választható köret árát is tartalmazza!

Rántott sertés szelet
Óriás bécsi szelet
Roston sült fokhagymás karaj pirított baconnel
Cordon rouge
füstölt sajttal, baconnel töltve, rántva
Cordon bleu
sajttal sonkával töltve rántva
Magyaros töltött szelet
hegyes erős, paradicsom, baconszalonna, füstölt tarja,
trappista sajt, rántva
Brassói apró pecsenye
sertés szűzpecsenyéből
Borzas sertéskaraj
fokhagymás tejföl, burgonyás, fokhagymás, párizsi
tésztába sült hús
Fokhagymás karaj mustáros gnoccival
Milánói rántott borda
paradicsomos spagetti, rántott szelet, reszelt sajt

1.400
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SAJTOK ÉS ZÖLDSÉGEK
Az ár a szabadon választható köret árát is tartalmazza!

Török mogyorós bundába bujtatott camembert,
áfonya főzet
Rántott trappista sajt
Füstölt sajt magos bundában
Rántott karfiol
Rántott gomba
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2 SZEMÉLYES SÜLTES TÁLAK
Az ár a vegyes köret árát is tartalmazza!

Rántott karaj, rántott sajt, roston csirkemell, cordon bleu,
rántott gomba
Zalai karaj, rántott füstölt sajt magos bundában,
rántott csirkemell, cordon rouge, rántott gomba
Sok magvas csirkemell, fokhagymás grillkaraj, spenótos
sajtkrémmel töltött csirkemell rántva, grill sajt,
rántott gomba
Corn flakes csirkemell, rántott csirkecomb, párizsi
sertésborda, rántott sajt, rántott gomba)
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TÉSZTÁK
Baconos penne kemencébe sütve
penne, darált hús, lila hagyma, csemege uborka,
bacon, füstölt sajt
Gnocchi csirkével
fűszeres csirkecsíkok, mozzarellás tejszínes
paprikás mártás, paradicsom
Milánói makaróni
Carbonara spagetti
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KÖRETEK
Ételeinkhez szabadon választható köretek

Petrezselymes burgonya
Hasábburgonya
Rizs (petrezselymes, kukoricás, borsós)
Sós burgonya
Nokedli
Salátaágy

Röszti burgonya
Fűszeres burgonya
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SAVANYÚSÁGOK
Csemege uborka
Vegyes vágott
Almapaprika
Erős vegyes
Idénysaláta
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ÖNTETEK
BBQ
Betyáros (paprikás majonéz)
Ketchup
Ezersziget
Tartármártás
Tzaziki
Fokhagymás
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DESSZERTEK
Házi túró gombóc barackos tejföl, citrom morzs
Palacsinta 3 db/1 adag
(kakaós, lekváros, fahéjas, nutellás)
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ITALOK
0.50L cola
0.50L narancs
0.50L ice tea
1.25L cola
1.25L narancs
0.50L ásványvíz savas
0.50L ásványvíz mentes
0,25L energiaital
Soproni sör (dobozos)
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350
350
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450
200
200
350
350

01
02
03
04
05
06
07
08
09

5000 Ft feletti rendelés esetén
INGYENES KISZÁLLÍTÁS VIDÉKRE IS!

CSAK NYITVA TARTÁSI IDŐBEN!
É T E L  H Á Z H O Z S Z Á L L Í T Á S

HÍVÁS RENDELÉS SZÁLLÍTÁS JÓ ÉTVÁGYAT

Áraink forintban (HUF) értendők és
tartalmazzák a csomagolás és az áthárított ÁFA értékét is!

Rendelésfelvétel: hétfő-szombat 10:00-21:00 óráig
Kiszállítás: 11:00-21:00 óráig

Minimum rendelés: 850,-
Kiszállítás Oroszlány területén ingyenes

Kiszállítás Bokod, Kecskéd és Környe területére 400,-
Kiszállítás 5000,- feletti rendelés esetén ingyenes

OTP, K&H, MKB és SZÉP kártya elfogadás
POS terminálos (bankkártyás) fizetési lehetőség

Vasárnap és ünnepnapokon zárva!

RENDELÉS: (34) 483-452 / (20) 569-0579

HTTP://LAPOS.OROSZLANY.COM
FACEBOOK: LAPOSKISVENDEGLO

(34) 483-452 / (20) 569-0579

NYITVA TARTÁS
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

11:00  - 21:00


