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PIZZÁINK VÉKONY TÉSZTÁVAL, VALAMINT
SAJTTAL TÖLTÖTT PEREMMEL IS KAPHATÓK!

(PIZZA)
Közepes
1550 Ft / Családi

RENDELÉS:

(50 cm) 3850 Ft
sajttal töltött peremmel: közepes +350 / családi +700

(30 cm)

AKCIÓS PIZZÁK
(KÖZEPES) 1350,-

MILÁNÓI (milánói ragu, sajt))
BOLOGNAI (bolognai ragu, sajt)
FLORIDA (sajtkrém alap, sonka, csemege uborka, főtt tojás, sajt
CHICHAGO (par. alap, sonka, gomba, jalapeno, sajt)
MONTANA (tejf. alap, tarja, kukorica, lila hagyma, sajt)
KÉK HAWAII (par. alap, ananász, sonka, kukorica, sajt)
VIRGIN (par. alap, sonka, gomba, sajt)
MISSISSIPPI (par. alap, sonka, dupla sajt)
SHREK (par. alap, sonka, gomba, kukorica,sajt)
TURNER (par. alap, sonka, kukorica, sajt)
MEXIKÓI (par. alap, chilibab, sonka, kukorica, sajt)
FETAKI (par. alap, sonka, olivabogyó, feta sajt)
MARGHERITA (par. alap, sajt, parad. karika)
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VENDETTA (tejfölös alap, sonka, csirkemell, camembert szeletek, sajt)
BUD SPENCER (paradicsom, darált hús, füstölt tarja,
hagymás-bab, füstölt sajt)
ALASKA (tejfölös alap, pulyka- és csirkemell csíkok,
csirkemáj, gomba, tükörtojás, sajt)
RED RIVER (tejfölös alap, házisonka, papr. szalámi, camambert,
hegyes erős paprika, sajt)
ALLIUM (fokhagym. tejföl, sonka, bacon, póréh., tarja, par.karika, sajt)
KIKI KEDVENCE (par. alap, sonka, kukorica, bacon,
paprikás szalámi, gomba, sajt)
GRINGO (par. alap, pirított máj, bacon, lila hagyma, tükör tojás, sajt)
AL CAPONE (par. alap, 4 féle választható feltét, sajt)
WESTERN PIZZA (paradicsomos alap, bacon, füstölt kolbász,
paprikás szalámi, jalapeno, sajt)
KILLER (par. alap, csirkehús, bacon, füstölt tarja, sonka, sajt)
DALLAS (par. alap, szalámi, virsli, sonka, bacon, sajt)
JOCÓ KEDVENCE (tejfölös alap, sonka, téliszalámi, bacon,
vörös bab, kukorica, füstölt tarja, lilahagyma, füstölt sajt)
SONKÁS-SAJTOS PIZZATEKERCS (fokhagymás mártással, 10db) 1350,-

GRINCS (par. alap, fűszeres csirkehús, füst.tarja, pepperoni, sajt)
GIOVANNI (tejfölös alap, csirkemell, sonka, kukorica, sajt)
TEXASI ÁLOM (BBQ alap, mézes csirke, póréhagyma,, kaliforniai
( DESSZERTEK )
paprika, mozzarella)
Csokoládés álompiskóta Texas módra
TEXAS (par. alap, fokhagymás csirkemell csíkok,
Gesztenyepüré
lilahagyma, gomba, füstölt sajt)
Somlói galuska
RODEO (par. alap, paprikás szalámi, téliszalámi,
Ízes vagy kakaós palacsinta (3db)
mozzarella, parmezán sajt
Nutellás palacsinta
AL-A-DIN (tejfölös alap, házi sonka, kukorica, hagyma,
ÚJ! Nutellás mini gombócok
füstölt tarja, bacon, sajt)
Gundel palacsinta (2 db)
RAGAZZA (must. alap, füstölt tarja, bacon, lilahagyma,
Somlóival töltött palacsinta (2 db)
hegyeserős, füstölt sajt, sajt)
Túrós palacsinta (2 db)
CHEF PIZZA (must. tejf. alap, csirkemell, csemege uborka, gomba, sajt)
Nagyi palacsintája (ôszis-túrós 2 db)
MIXTUS (par. alap, sonka, bacon, füstölt sajt, tükörtojás)
Túró rudi palacsinta
TUNA (par. alap, tonhal, lilahagyma, olivabogyó, sajt)
Házi túrógombóc vaníliás tejföllel
MAGYAROS (par. alap, lángolt kolbász, bacon, tv paprika, lilahagyma,
Tiramisu
Erõs Pista, sajt)
(ITALOK)
HÁZ KEDVENCE (par. alap, tarja, csirkemell, kukorica, sajt)
Coca-cola, Zero, Fanta 0,33l, Sprite 0,33l
CZINCZI (par. alap, sonka, papr.szalámi, hegyes erős, camembert, sajt)
Coca-cola, Zero, Fanta 1,75l
MARELLO (tejfölös alap, rukkola, csirkehús, bacon, 4 féle sajt)
FuzeTea (citrom, barack) 0,5l
HAMBI (pikáns alap, hamburgerhús, friss zöldségekkel, sajt)
Cappy rostos (őszi, narancs, alma) 1l
JÓ, A ROSSZ ÉS A CSÚF (tejfölös alap, bolognai, bacon, Erõs Pista,
Natur aqua (savas, mentes) 1,5l
sonka, kukorica, gomba, pepperóni, füstölt sajt)
Sörök: Ászok, Borsodi
BISCAYNE (par. alap, sonka, csirkemell, kukorica, sajt, póréhagyma)
Sörök: Gösser dobozos 0,5l
COLORADO (par. alap, trappista-, füstölt-, juh-, márványsajt)
Hell 0,25l
DEERHUNTER (bolognai alap, papr.szalámi, bacon, pepperóni, sajt)
VILLÁM JACK (par. alap, chilis bab, darált hús, kukorica,
tejföl, csípõs paprika, sajt)
MINDEN PIZZA MELLÉ
SHERIFF (par. alap, sonka téliszalámi, bacon, zöldpaprika, fõtt tojás,sajt)
0,33 L COCA-COLA
VASPARIPA (par. alap, texasi ragu, bacon,Tabasco, pepperoni, sajt)
ARANYÁSÓK (vajalap, sonka, kukorica, pulykamell csíkok, gomba, sajt)
160
FT-ÉRT!!!
TENGERSZEM (tejfölös alap, fokhagyma,garnélarák,
tonhal, kagyló, olivabogyó, citromkarika, sajt)

Reklamációs vonal: 06 20/503-6035
SZÉPKÁRTYA ELFOGADÓHELY!!!

850,550,750,590,750,850,690,750,690,690,750,890,850,300,590,400,550,250,370,420,350,-

06 70/222-2221,
06 20/503-6035,

297-3301, 233-9306,
290-2090

https://www.facebook.com/texasetterem.pizzeria

BANKKÁRTYÁS fizetési lehetôség már otthonában is!
Kérjük elôre jelezze diszpécserünknél!

O N L I N E R E N D E L É S I A K C I Ó ! -10 % W W W .T E X A S E T T E R E M . H U

( Új szezonÁlis ajÁnlataINK )
ÚJ!
ÚJ!
ÚJ!
ÚJ!
ÚJ!
ÚJ!
ÚJ!

Vadas marha
(zsemlegombóccal vagy spagettivel)
BBQ oldalas
(héjában sült burgonyával)
Padlizsánkrém
(pitával)
Las Vegas sertésborda rántva
(velővel töltve, steak burgonyával)
Mustáros rántott borda
(kevert salátával)
Húsos lasagne
Gyros vagy rántott csirkemell
(amerikai káposzta salátával)
Amerikai rántott csirkemell
Szezámmagos csirkemell
(joghurtos salátával)
Juhtúróval, füstölt tarjával töltött
csirkemell kentucky bundában (pürével)
Ram kedvence
(fűszeres sörtésztában sült csirkemell csíkok,
rukkolás burgonyapürével)

2190,1990,1550,1990,2190,1690,1850,1850,1950,1890,1690,-

Fokhagymás sajtkrémmel töltött		1750,csirkemell párizsi bundában (kukoricás rizzsel)
Citrusos lazac steak		2490,(kókuszolajos tavaszi zöldségekkel)
Grillezett csirke máj bacon chipsszel (rizibizi)
1490,Főtt-füstölt csülök 		2190,(hagymás törtburgonyával, párolt káposztával)
Serpenyőben sült kacsacomb		2150,(káposztás cvekedlivel)
Sörtésztában sült csirkemell csíkok (pürével) 		1850,Görög gyros, csirkemellből		1750,Mézes-chilis-currys bundás csirke falatok		1950,(jázmin rizzsel, mediterrán zöldségekkel)

Calzone töltött pizza

Színvonalas termünk esküvők, családi rendezvények, vállalati partnertalálkozók
alkalmas. Rendezvények lebonyolítását terembérlet nélkül
50 főig vállaljuk!

/az AKCIÓK
nem összevonhatóak!/
lebonyolítására
egyaránt

Akcióink visszavonásig érvényesek!

Étkezési utalványt elfogadunk!

Áraink a köret árát és az ÁFA-t tartalmazzák!

1690,-

sonkás-sajtos
(tojásrántottával töltött)
gyros hússal
(fetával, lilahagymával, paradicsommal, mozzarellával töltött)

XVIII. VÁG U. 9. Nyitva tartás: 11:00 - 23:00 Rendelés felvétel: 11:00 - 23:00
Ingyenes kiszállítás a 18., 19. kerületekbe. A Gyál, Vecsés, 20., 10., 17., 23. kerületekről
érdeklődjön diszpécserünknél. HA 5000 FT-NÁL NAGYOBB CÍMLETTEL FIZET,
KÉREM JELEZZE DISZPÉCSERÜNKNÉL!

( ELŐÉTELEK )

( SZÁRNYAS ÉTELEK )

Tatár beefsteak (kerti zöldségekkel, pirítóssal)
2390,ÚJ! Hideg kacsa ízelítő
2050,(kacsamáj, kacsatepertő, kacsazsír, friss zöldségek)
Kacsamájjal töltött gombafejek rántva, (3db)
1990,(párolt rizzsel, tartármártással)

Megyeri töltött csirke rántva
(baconnel,füstölt sajttal töltve, pürével)

2150,-

Maya kedvence

2150,-

Dallas csirkemell vegyes primőr salátával

2150,-

(rostlapon sült pácolt csirkemell, grillezett zöldségekkel)

ÚJ! Gulyásleves (csipetkével)

Palócleves (marhahús, zöldbab, répa, burgonya)
Csülkös bableves (tejfölösen, kolbásszal)
Sajtos fokhagyma krémleves (cipóban)
Újházi tyúkhúsleves (csigatésztával)
Ponty halászlé harcsafilével
Erdei gyümölcsleves
Tavaszi-Texas saláta

Görög csirke

(csirkemell steak, görög salátával, tzatzikivel)

( LEVESEK (0,5L) )

( SALÁTÁK )

1990,-

990,990,ÚJ!
990,990,990,1250,- 		
ÚJ!
990,-

AKCIÓ! 1590,-

(reszelt alma, ananász,
jégsaláta, tartár, sandeniel sonkacsík, kukorica, sajt)
Görög saláta (paradicsom, uborka, saláta,
lilahagyma, olívabogyó, olíva olaj, fetasajt)
Sopszka saláta (paradicsom, uborka,
saláta, juhtúró, fetasajt, olívaolaj citrom)

Pi-Pi saláta

1790,-

1750,1750,-

(saláta, majonézes-kukorica, rántott csirkemell)

1890,-

(saláta, parad., cézár öntet, csirkekocka, pirítós)

1850,-

Cézár saláta

( SERTÉSBŐL KÉSZÜLT ÉTELEK )
Cigánypecsenye

1990,-

Óvári sertés szelet

1650,-

Sült malaccomb

1990,-

(kolozsvári szalonnával, tükörtojással, főtt-sült burgonyával)
(roston karaj, sonkával, gombával,
sajttal fedve, hasábburgonyával)
(párolt káposztával, hagymás törtburgonyával)

ÚJ! Klasszikus brassói aprópecsenye

Velőrózsa rántva (jázmin rizzsel, tartárral)
Pirított baconnel cheddar sajttal
töltött karaj rántva,
(hasábbal)

Pirított csirkemájjal és füstölt sajttal töltött
karaj rántva (rizibizivel)
ÚJ! Szűzpecsenye fűszeres krustában,
paprikás mártással,
(juhtúrós sztrapacskával)

Cordon bleu vegyes körettel
(sajttal, sonkával töltött karaj)

Mátrai borzaska vegyes körettel

(tócsni tésztában sült borda, fokhagymás tejföllel)

Böllérpecsenye főtt sült burgonyával

(fokhagymás pirított velõvel borított borda)

Sokmagvas csirkecsíkok

1990,-

(parmezános burgonyapürével, barack chutneyval)

Csirkemell

Fetasajttal és pestóval töltött csirkemell rántva

1990,1990,-

Mozzarellás csirke rizzsel

1990,-

(sajttal- sonkával-szalonnával töltve. vegyes körettel)
(jázminrizzsel)

(roston csirkemell mozzarellával,
paradicsommal takarva)

1990,1850,-

2150,-

(fűszeres burgonyával)

Kentucky csirkemell falatok

2150,-

(cédes-csípős chili szósszal, kevert salátával, párolt rizzsel)
Csirkemell rántva vagy roston (pürével)
1850,-

Tócsniban sült csirkemell,

1990,-

(kevertsalátával, fokhagymás tejföllel)
Maci kedvence krokettel (csirkemell sonkával,
camamberttel töltve, roston sütve, sajtmártással takarva)

2150,-

Aranyásók jutalma vegyes körettel

2190,-

rántva vagy roston csirkemell tejszínes- sonkás-gombás
raguval, spárgával, sajttal borítva, kemencében sütve

Roston sült kacsamáj

3450,-

2050,-

(bajor burgonyasalátával)

Fogas filé, tavaszi zöldségekkel (párolt rizzsel)
Harcsapaprikás (juhtúrós galuskával)

2150,2290,2390,-

1990,2250,1990,1990,2150,2150,-

Milánói borda

2390,2150 -

( MARHA ÉTELEK )

ÚJ! Hátszín szelet rostok, sonkás-sajtos gombamártással
ÚJ! Bélszín steak, grillezett kacsamájjal fedve

2290,4290,-

ÚJ! Texas bélszín

4290,-

(burgonyakrokettel)
(vegyes körettel)

(kacsamájjal, lecsóval borítva, dollár chipsszel)
ÚJ! Hátszín, rózsabors mártással (dollár chipsszel)

Hagymás rostélyos hátszínből
(főtt-sült burgonyával)

ÚJ! Salt Lake steak

Dallas tál 3 személyre

5450,-

Texas tál 3 személyre

6350,-

Pi-Pi tál 2 személyre

3950,-

Négyszemélyes családi tál

6890,-

(rántott: -sajt, -brokkoli, -karfiol, -gomba,
-cukkini, vegyes körettel, tartár mártással)
(kacsamájjal töltött rántott gomba, hátszín,
juhtúróval- kolb,- lila hagymával töltött karaj, lyoni hagyma,
párolt káposztával, hagymás tört burgonyával)
(Roston sült: -bélszín, -tarja, -csirkemell,-libamáj
debreceni kolbász, vegyes köret, roston zöldség, kakastaréj)
(roston csirkemell baconnal és sajttal, roston pulykamell
gombás sajttal fedve, pirított csirkemáj, vegyes köret)
(Csirkecordon, cigánypecsenye, sokmagvas csirkecsíkok,
mátrai borzaska, fûszeres steakburgonyával, rizzsel)

(Tortilla, fűszeres csirkecsíkokkal, hagymával, kukoricával,
sajttal töltve, hasábburgonyával, saláta ágyon)

ÚJ! Sertés

(Tortilla, fűszeres sertés szűz csíkokkal, hagymával,
kukoricával, sajttal töltve, hasábburgonyával, saláta ágyon)

ÚJ! Hátszín

(Tortilla, fűszeres hátszín csíkokkal, hagymával, kukoricával,
sajttal töltve, hasábburgonyával, saláta ágyon)

( VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK )

Fûszeres kéregben sült mozzarella

(szezámmagos paradicsommal)
Rántott sajt (tartármártással)
Gombafejek rántva (tartármártással)
Rántott camembert (áfonyával vegyes körettel)
Rántott karfiol vagy brokkoli (vegyes körettel)

( KÖRETEK )

( HALÉTELEK )

Roston vagy rántott harcsafilé

3450,-

( TORTILLÁK )

Jalapenos sajtkrémmel töltött csirke,
pankó morzsában sütve,

2290,2590,3990,-

(baconnel, camemberttel kemencébe sütve, steak burgonyával)
2250,ÚJ! Marhapörkölt (tarhonyával)

( Öntetek )

Vegetáriánus tál 2 személyre:

ÚJ! Csirkés

(fahéjas sült almával, burgonyapürével)

Houston rántott borda vegyes körettel

(sonkával, sajttal rakva, bolognai mártással takarva)
Óriás bécsi (petrezselymes burgonyával)

(füstölt sonkával, -sajttal töltve, roston sütve, pikáns mártással)

( SÜLTES TÁLAK )

Hasábburgonya
Krokett
Tócsni
Fõtt-sült burgonya
Burgonyapüré
Petrezselymes burgonya
Párolt rizs
Rizibizi
Galuska
Hagymás tört burg.
Majonézes kukorica
Steak burgonya
Amerikai káposzta saláta

( TÉSZTÁK ),

Juhtúrós galuska
Spagetti:
- Milánói, - Bolognai, - Carbonara,
- 4 sajtos csirkehúsos
-Káposztás cvekedli

BBQ / Kentucky
Tartármártás
Majonéz
Ketchup / Pizzaszósz
Fokhagymás joghurtos öntet
Tzatziki / Áfonya
Édes chili

310,290,250,250,310,310,310,-

( SAVANYÚSÁGOK )

1990,1990,2290,-

Pepperoni paprika (csípõs) / Ecetes almapaprika
Csemege uborka / Csalamádé
Kovászos uborka
Káposzta saláta
Uborka saláta
Paradicsom saláta

( ÓriÁs HAMBURGEREK )

(FRISS, 100% MARHAHÚSBÓL)
Hot Burger

1750,-

Burger Colorado

1750,-

Buffalo burger

1850,-

Burger Texas módra

1690,-

Rodeo Burger

1690,-

Csirke burger

1690,-

(chilis sajttal töltött húspogácsa, jalapeno,
bacon, BBQ, saláta, hagyma, paradicsom)
(Húspogácsa, camambert, füstölt sajt, juhtúró,
mozzarella, paradicsom, lilahagyma, jégsali, öntetek)
(Sajttal töltött húspogácsa 25dkg, jégsaláta,
paradicsom, bacon, chedar sajt, öntetek)

1850,1850,1750,1950,1790,590,590,580,580,580,580,580,580,580,580,580,650,790,1650,1690,1690,1390,-

390,390,390,490,590,590,-

(Húspogácsa, jégsaláta, kígyóuborka,
vitaminsaláta, hagyma, öntetek)
(Húspogácsa, jégsaláta, csemegeuborka,
hagyma, paradicsom, öntetek)
(Párizsi csirkemell, jégsaláta,
paradicsom, kígyóuborka, öntetek)

Hamburgereink menüben is kaphatóak
+500 Ft-ért!
(Burger, csónakburgonya, 0,33L dobozos üdítő)

Extrák: Bacon/sajt: 200,Tükörtojás/lyoni hagyma: 150,Extra húspogácsa: 650,-

