
Ideiglenes Étlap: 

Trattoria Venezia étterem (ingyenes házhoz szállítással)! 

Rendelésfelvétel: 

06-1-2350955 vagy +3630/296 1895 

 
Home Office Menü 1600,- 

(1 leves, 1 főétel választható) 

 

 

Levesek: 
- Paradicsomleves 

-Húsleves cérnametélttel és sárgarépával 

- Eperkrémleves friss mentával 

- Zöldborsó krémleves 

- Minestrone (olasz zöldségleves) 

 
Főételek: 

- Joghurtos pácban érlelt csirkemell roston zöldséges bulgurral 

- Rántott csirkemell, rizibizivel 

- Brassói aprópecsenye 

- Szezámmagos csirkemell csíkok, joghurtos friss vegyes salátával 

- Pizza Salami (szalámis 26cm) 

- Csirkepaprikás (filézett csirkecomb) orsótésztával 

 

 

 

 



 

 

Levesek: 
- Húsleves gazdagon (sárgarépa, finom metélt, csirkemell) 890,- 

- Minestrone (olasz zöldségleves) 990,- 

- Eperkrémleves friss mentával 890,- 

- Olasz paradicsomleves, pirított zsemlekockával 890,- 

- Zöldborsó krémleves bacon chips-vel 990,- 

 

Húsételek: 
- Mátrai borzaska (köret nélkül) 1790,- 

- Mézes mustáros csirkemell (köret nélkül) 1790,- 

- Parmezános bundában sült csirkemell (köret nélkül) 1890,- 

- Csirkepaprikás (csirkecomb filé) orsó tésztával 1990,- 

- Mozzarellás-paradicsomos csirkemell,(köret nélkül) 1790,- 

- Camembert sajttal töltött csirkemell rántva (köret nélkül) 2090,- 

- Konflitált kacsacomb vele sült zöldségekkel (köret nélkül) 2490,- 

- Lecsós sertés szűzérmék burgonyával 2690,- 

- Sertés oldalas BBQ (köret nélkül) 500g 2750,- 

Vegetáriánus főétel: 
- Rántott Gomba tartármártással (köret nélkül) 1690,- 

- Rántott camembert sajt diós bundában szeder mártással (köret nélkül) 1990,- 

 

Köretek: 

- Rizi-bizi 600,- 

- Pirított burgonya 600,- 

- Párolt rizs 600,- 



- Grillezett zöldségek 690,- 

- Zöldséges bulgur 690,- 

- Petrezselymes burgonya 690,- 

Sültes tál 2 főre 5590,- 
Sütőben sült sertés szűz gomba raguval, Sertés oldalas BBQ, 

Camembert sajttal töltött csirkemell, 

Köret: Petrezselymes burgonya, rizs, házi vegyes savanyúság 

Vegetáriánus tál 2 főre tál 4990,- 
Rántott gomba, rántott camembert sajt diós bundában, grillezett füstölt sajt,”Orly” 

bundában sült cukkini 

Köret: Petrezselymes burgonya, rizi-bizi, friss kevert saláta 

Rizottók: 

- Csirkés-tejszínes rizottó: 2490,- 

- Parmezános rizottó: 2290,- 

Pizzák: 
- Fokhagymás-rozmaringos pizza kenyér 700,- 

- Mediterranea (padlizsán, cukkini, gomba, kaliforniai paprika) 2040,- 

- Prosciutto e Funghi (sonka, gomba) 1780,- 

- Margherita (paradicsomszósz, mozzarella, bazsalikom) 1740,- 

- Diavola (ventricina szalámi) 2300,- 

- Tonno e Cippola (tonhal, lilahagyma) 2300,- 

- Ungherese (Sonka, gomba, lilahagyma, kolbász, pancetta) 2300,- 

- Calzone Della Casa (sonka, gomba, gorgonzola sajt) 2350,- 

- Bufalina (bivaly mozzarella, koktél paradicsom, bazsalikom) 2480,- 

- Abruzzese (sonka, ventricina szalámi) 2480,- 

- Capricciosa (sonka, gomba, articsóka, olíva, parmezán) 2560,- 

- Quattro Formaggi (4 sajtos) 2565,- 



- Fumé (füstölt sajt, pancetta, speck sonka, parmezán) 2565,- 

- Anatra (füstölt kacsamell, lilahagyma, füstölt scamorza sajt, chili) 

- 2690,- 

- Frutti di Mare (tenger gyümölcsei) 2820,- 

- Parma (pármai sonka, rukkola, koktélparadicsom) 2820,- 

 

Tészták: 
-Spagetti Aglio Olio: 1590,- (vega) 

-Spagetti csirkemell csíkokkal bazsalikomos paradicsommártásban 1890,- 

-Penne tejszínes-mascarponés-kukoricás csirkemell csíkokkal 1890,- 

-GUTÉNMENTES PENNE Boscaiola Módra (speck sonka, gomba, spenót, tejszín) 

2650,- 

 

Házi készítésű tészták: 
- Négysajtos házi spagetti 1890,- 

- Tagliatelle Amatriciana (Szalonna, hagyma, paradicsomszósz) 1890,-  

-Bolognai Pappardelle 2190,- 

- Csőben sült lasagne 2390,- 

-Zöld tortelloni spenóttal ricottával töltve paradicsommártással 2490,- (Vega) 

-Panzerotti tészta provola sajttal és speck sonkával töltve tejszínes diószószban 

2490,- 

-Sertés szűzzel töltött „mezza luna” tészta tejszínes gomba mártás parmezánnal 

2490,- 

-Cappellacci tészta borjúhússal töltve tejszínes zsályás mártással 2590,- 

-Kacsamellel töltött ravioli tejszínes n’duja mártással (csípős) 2690,- 

 



Desszertek: 

- Tejberizs málnaöntettel 790,- 

- Palacsinta 2db-os (1db kakaós1 db baracklekváros) 790,- 

- Panna cotta 990,- 

- Tiramisu 990,- 

- Mandulás mascarpone golyók erdei gyümölcsmártással 990,- 

- Sajttorta szedermártással 990,- 


