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HIDEG ELÕÉTELEK
Bruschetta, házi paradicsomos zöldségkrémmel,
pirított pármai sonkával és balzsamozott kerti salátával
Mozzarella capresse házi pirítóssal
Tatár beefsteak házi pirítóssal
és friss kerti zöldségekkel
Pármai sonka rózsák házi készítésû chilis-lilahagyma
lekvárral és házi pirítóssal

1190,1190,2790,1490,-

LEVESEK
Hideg olasz bazsalikomos paradicsomleves
baconos pizza stanglival
Húsleves házi készítésû pármai sonkás raviólival
Húsleves cérnametélttel
Húsleves májgombóccal
Húsleves gazdagon
Tenger gyümölcsei leves

790,790,650,730,730,1290,-

MELEG ELÕÉTELEK
Grillezett királyrákok (5db) kagylótésztával
és camembert mártással
Friss kerti saláta tökmag olajjal, fokhagymával, chilivel
és füstölt lazaccal készült meleg raguval keverve
Olasz tészta lepénybe göngyölt mozzarella capresse
grillezett királyrákkal és jégsalátával

2990,1590,1490,-

So o
SALÁTÁK
Solo saláta pizza rúddal

1790,-

(kevert saláta, pirított jércemell csíkokkal,
aszalt paradicsommal és fokhagymás gorgonzola öntettel)

Friss kevert saláta citrusos öntettel,
roston sült fogas csíkokkal

2190,-

(bébi répával, zöldborsóval, gombával és cukkínivel)

Sörtésztában sült királyrák (5db) friss kerti salátával
és remoulade mártással

3490,-

Zöldséges camembert sajtos rizottó

1590,-

Bundázott mozzarella rudak, kapribogyós-paradicsomos jázmin rizzsel

Mandulás csirkemell csíkok rántva, sajtos
mártogatóval, olívaolajos kevert jégsalátával

1790,-

1990,-

Roston sült camembert sajt étcsokoládés
2190,erdei gyümölcs mártással és házi készítésû burgonya krokettel

Rostlapon sült füstölt gomolya sajt
ruccolás - olivabogyós kevert salátaágyon

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK

1990,-

Rostlapon sült füstölt gomolya sajt
ruccolás - olivabogyós kevert salátaágyon

Roston sült camembert sajt étcsokoládés
2190,erdei gyümölcs mártással és házi készítésû burgonya krokettel

Mandulás csirkemell csíkok rántva, sajtos
mártogatóval, olívaolajos kevert jégsalátával

1990,-

Bundázott mozzarella rudak, kapribogyós-paradicsomos jázmin rizzsel

1990,-

1790,-

3490,-

Sörtésztában sült királyrák (5db) friss kerti salátával
és remoulade mártással

2190,-

Friss kevert saláta citrusos öntettel,
roston sült fogas csíkokkal

Zöldséges camembert sajtos rizottó

1590,-

(bébi répával, zöldborsóval, gombával és cukkínivel)

(kevert saláta, pirított jércemell csíkokkal,
aszalt paradicsommal és fokhagymás gorgonzola öntettel)

Solo saláta pizza rúddal

1790,-

SALÁTÁK
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TÉSZTÁK, RIZOTTÓK
Lasagne bolognese
Paradicsomos-kapribogyós spagetti
fekete kagylóval, parmezán sajttal és ruccolával
Spagetti carbonara
Capri bogyós-aszalt paradicsomos rizottó
füstölt lazac falatokkal
Tejszínes-parajos rizottó csirkemell csíkokkal
Vargányás-póréhagymás rizottó
parmezán forgáccsal
Fekete kagylókrémmel töltött Cannelloni
citrusos bazsalikom mártással
Spagetti bolognese
Tejszínes-zöldséges tagliatelle tészta koktél rákkal

1890,1790,1690,2490,1590,1990,2490,1690,2290,-

HALAK / TENGER GYÜMÖLCSEI
Baconbe göngyölt fogas filé roston sütve pikáns
chilis-paradicsomos-bazsalikomos jázmin rizzsel
Ropogós kéregben sült Kabeljau hal filé sajtos rizottóval
Squadro (cápa) steak fekete kagylós rizottóval
Roston sült Kabeljau hal filé
zöld ragus tagliatelle tésztával
Fogasfilé rántva petrezselymes burgonyával
és tartármártással
Lazac steak grillezett zöldségekkel,
mézes- chilis-lime-os mártással

2990,2490,2890,2490,2890,3790,-

So o
SZÁRNYASOK
Sörtésztában sült csirkemell csíkok fokhagymás tejföllel,
balzsamozott kerti salátával és jázmin rizzsel

1890,-

Cordon Bleu (sonkával és sajttal töltött
csirkemell filé rántva) hasábburgonyával

1890,-

Pármai sonkával és aszalt paradicsommal
2390,töltött csirkemell filé rántva, hasábburgonyával és párolt rizzsel

Csirke steak baconbe göngyölt mozzarella sajttal
töltve paradicsomos rizottóval

2590,-

Csirke steak aszalt paradicsomos-oliva bogyós
tejszínes tagliatelle tésztával

Rózsaszínre sült mézes kacsamell erdei gyümölcsös
barna mártással és házi készítésû burgonyakrokettel

2990,-

2490,-

(kérésre roséra vagy átsütve készül)
(kérésre roséra vagy átsütve készül)

Rózsaszínre sült kacsamell chilis-gorgonzolás
tagliatelle tésztával

Sajtbundában sült csirkemell filé házi készítésû
paradicsomos-bazsalikomos gnocchival

2590,-

Sajtbundában sült csirkemell filé házi készítésû
paradicsomos-bazsalikomos gnocchival

2990,-

Rózsaszínre sült kacsamell chilis-gorgonzolás
tagliatelle tésztával

2990,-

2590,-

(kérésre roséra vagy átsütve készül)
(kérésre roséra vagy átsütve készül)

Rózsaszínre sült mézes kacsamell erdei gyümölcsös
barna mártással és házi készítésû burgonyakrokettel

Csirke steak aszalt paradicsomos-oliva bogyós
tejszínes tagliatelle tésztával

2490,-

2990,-

2590,-

Csirke steak baconbe göngyölt mozzarella sajttal
töltve paradicsomos rizottóval

1890,-

Cordon Bleu (sonkával és sajttal töltött
csirkemell filé rántva) hasábburgonyával

1890,-

Sörtésztában sült csirkemell csíkok fokhagymás tejföllel,
balzsamozott kerti salátával és jázmin rizzsel

Pármai sonkával és aszalt paradicsommal
2390,töltött csirkemell filé rántva, hasábburgonyával és párolt rizzsel

SZÁRNYASOK
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SERTÉS
Óriás pácolt sertés szûz rántva házi készítésû
bajor burgonyasalátával
Baconbe göngyölt sertés szûzérmék, erdei gomba
mártással, házi burgonyakrokettel

2290,2990,-

(kérésre roséra vagy átsütve készül)

Karaj steak lecsós burgonyával
Ínyenc borda jázmin rizzsel és hasábburgonyával

2490,2490,-

(baconnel, sajttal és mustáros póré hagymával töltött
sertésszelet rántva)

Pirosra sült csülök szeletek friss salátával,
tormás dresszinggel és steak burgonyával

1890,-

MARHA / angus marha steak (lábszárból)
Sütési fokozatok
Kékre sütött, véres / Raw;
Angolos (közepesen véres) / Medium rare
Félig átsütött / Medium well;

Véres / Rare;
Félangolos (közepesen átsütött) / Medium;
Átsütött / Well done

Hagymás rostélyos
Erdei gombás Angus marha csíkok tagliatelle fészekben
Angus steak rózsabors-mártással és steak burgonyával
Angus steak whisky-mártással és röszti falatokkal
Bárány gerinc vörösbor eszenciával és grillezett zöldségekkel

3290,2890,3290,3490,3590,-

So o
GYERMEKEKNEK
Szezámos bundában sült csirkemell filé
hasábburgonyával és tartármártással
Paradicsomos spagetti reszelt sajttal
Rántott csirkemell filé hasábburgonyával
és ketchuppal
Rántott sajt tartármártással és rizi-bizivel

1190,990,1190,-

Fél adag rendelésekor az ár 70 %-át számoljuk,
áraink forintban értendõk és tartalmazzák az ÁFA-t.

II. kategória
Solo Restaurant
Üzemeltetõ: Solo Restaurant Kft., 9400 Sopron, Ösvény u. 7/E.
Étteremvezetõ: Szabó Zoltán,Konyhafõnök: Kenesei Norbert
Érvényes: 2016. április 10-tõl visszavonásig

Tiramisu a'la Stracciatella
Házi készítésû sajttorta málna eszenciával
Lisztmentes diótorta, rumos csokoládé
öntettel és vanília fagylalttal

SALÁTÁK

1190,-

790,890,890,-

Paradicsom saláta
Házi készítésû bajor burgonya saláta
Uborka saláta
Káposzta saláta

550,550,550,490,-

DESSZERTEK
DESSZERTEK
Paradicsom saláta
Házi készítésû bajor burgonya saláta
Uborka saláta
Káposzta saláta
790,890,890,-

II. kategória
Solo Restaurant
Üzemeltetõ: Solo Restaurant Kft., 9400 Sopron, Ösvény u. 7/E.
Étteremvezetõ: Szabó Zoltán,Konyhafõnök: Kenesei Norbert
Érvényes: 2016. április 10-tõl visszavonásig

SALÁTÁK

550,550,550,490,-

Tiramisu a'la Stracciatella
Házi készítésû sajttorta málna eszenciával
Lisztmentes diótorta, rumos csokoládé
öntettel és vanília fagylalttal

Szezámos bundában sült csirkemell filé
hasábburgonyával és tartármártással
Paradicsomos spagetti reszelt sajttal
Rántott csirkemell filé hasábburgonyával
és ketchuppal
Rántott sajt tartármártással és rizi-bizivel

1190,-

Fél adag rendelésekor az ár 70 %-át számoljuk,
áraink forintban értendõk és tartalmazzák az ÁFA-t.

990,1190,1190,-

GYERMEKEKNEK
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/Mediterrano/

Sopron, Lackner K. u. 33/A

+36 70 / 40 200 22
Információ:
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Pizzák
Paradicsom, Barbecue alapú pizzák (32cm)
1. Sonkás-sajtos

1190,-

(házi paradicsom mártás, sajt, sonka)

2. Sajtos

1090,-

(házi paradicsom mártás, mozzarella, friss bazsalikom)

3. Sonkás-kukoricás

1190,-

(házi paradicsom mártás, sajt, sonka, kukorica)

4. Sonkás-gombás

1190,-

(házi paradicsom mártás, sajt, sonka, gomba)

5. Füstölt tarjás

1350,-

(házi paradicsom mártás, sajt, sonka, füstölt tarja, kukorica, lilahagyma)

6. Szalámis

1350,-

(házi paradicsom mártás, sajt, szalámi)

7. Hawaii

1350,-

(házi paradicsom mártás, sajt, sonka, kukorica, ananász)

8. Spenótos-csirkés

1490,-

(házi paradicsom mártás, sajt, fokhagymás paraj levél,
fetasajt, grillezett csirkecsíkok)

9. Magyaros

1550,-

(házi paradicsom mártás, sajt, füstölt tarja,
füstölt kolbász, bacon, csemege pfefferoni)

11. Négysajtos

1450,-

(házi paradicsom mártás, kék sajt, camembert sajt, füstölt sajt, mozzarella)

12. Pármai

1750,-

(házi paradicsom mártás, sajt, pármai sonka, koktélparadicsom, ruccola)

13. Tonhalas

1550,-

(házi paradicsom mártás, sajt, tonhal, fetasajt, kapribogyó, lila hagyma)

14. Csípõs 1.

1450,-

(házi paradicsom mártás, sajt, csípõs szalámi,
camembert sajt, csípõs pfefferoni, olívabogyó)

15. Húsimádó

1550,-

(házi paradicsom mártás, sajt, sonka, szalámi, kolbász, füstölt tarja)
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Paradicsom, Barbecue alapú pizzák (32cm)
16. Ruccola

1550,-

(házi paradicsom mártás, mozzarella, sonka, póréhagyma, ruccola)

17. Tenger gyümölcsei

1750,-

(házi paradicsom mártás, sajt, tenger gyümölcsei, citrom karika, olívabogyó)

26. Bolognai 1.

1550,-

(házi paradicsom mártás, sajt, bolognai ragu)

27. Bolognai 2.

1750,-

(házi paradicsom mártás, sajt, bolognai ragu, sonka, lilahagyma, füstölt sajt)

28. Csülkös pizza batyu

1550,-

(pácolt csülök, mustár, fokhagyma, vöröshagyma, sajt)

29. Barbecue

1490,(fokhagymás tejföl alap, sajt, grillezett csirkemell csíkok,
olívabogyó, paradicsom, lilahagyma, feta sajt, sütés után oregano)

(házi barbecue alap, sajt, grillezett csirkemell csíkok,
bacon, kukorica, lilahagyma)

31. Görögös

1450,-

(csípõs tejföl alap, sajt, csípõs szalámi, bacon, paprika, paradicsom)

Tejszín, tejföl alapú pizzák (32cm)

30. Csípõs 2.

1450,-

18. Carbonara

1150,-

(fokhagymás tejföl alap, sajt, füstölt tarja, bacon, lila hagyma, camembert)

(carbonara alap /tejszínes-baconos-fokhagymás/)

1550,-

25. Solo 3.

19. Solo 1.

1450,-

(fokhagymás tejföl alap, sajt, sonka, bacon, kukorica)

(tejszínes fokhagymás csirkemell ragu, póréhagyma, camembert sajt, olívabogyó)

24. Buldózer

1450,-

1450,-

(baconos-sajtmártás alap, füstölt tarja, mozzarella, lilahagyma)

20. Solo 2.

(fokhagymás tejföl alap, sajt, grillezett csirkemell csíkok,
paradicsom, lilahagyma, ruccola)

23. Baconos-sajtos

1450,-

(fokhagymás snidlinges tejföl alap, sajt, brokkoli, padlizsán, friss paradicsom)

21. Mustáros-csirkés 1.

1450,-

22. Zöldséges-vegetáriánus

1350,-

(mustáros-tejföl alap, sajt, csirkecsíkok, lila hagyma, csemege pfefferoni)

(mustáros-tejföl alap, sajt, csirkecsíkok, lila hagyma, csemege pfefferoni)

22. Zöldséges-vegetáriánus

1350,-

21. Mustáros-csirkés 1.

1450,-

(fokhagymás snidlinges tejföl alap, sajt, brokkoli, padlizsán, friss paradicsom)

(fokhagymás tejföl alap, sajt, grillezett csirkemell csíkok,
paradicsom, lilahagyma, ruccola)

23. Baconos-sajtos

1450,-

(baconos-sajtmártás alap, füstölt tarja, mozzarella, lilahagyma)

20. Solo 2.

1450,-

24. Buldózer

1450,-

(tejszínes fokhagymás csirkemell ragu, póréhagyma, camembert sajt, olívabogyó)
(fokhagymás tejföl alap, sajt, sonka, bacon, kukorica)

1450,-

19. Solo 1.

25. Solo 3.

1550,-

(carbonara alap /tejszínes-baconos-fokhagymás/)

(fokhagymás tejföl alap, sajt, füstölt tarja, bacon, lila hagyma, camembert)

18. Carbonara

1150,-

1450,-

Tejszín, tejföl alapú pizzák (32cm)

30. Csípõs 2.

(csípõs tejföl alap, sajt, csípõs szalámi, bacon, paprika, paradicsom)

31. Görögös

1450,(házi barbecue alap, sajt, grillezett csirkemell csíkok,
bacon, kukorica, lilahagyma)

(fokhagymás tejföl alap, sajt, grillezett csirkemell csíkok,
olívabogyó, paradicsom, lilahagyma, feta sajt, sütés után oregano)

29. Barbecue

1490,-

(pácolt csülök, mustár, fokhagyma, vöröshagyma, sajt)

28. Csülkös pizza batyu

1550,-

(házi paradicsom mártás, sajt, bolognai ragu, sonka, lilahagyma, füstölt sajt)

27. Bolognai 2.

1750,-

(házi paradicsom mártás, sajt, bolognai ragu)

26. Bolognai 1.

1550,-

(házi paradicsom mártás, sajt, tenger gyümölcsei, citrom karika, olívabogyó)

17. Tenger gyümölcsei

1750,-

So o

(házi paradicsom mártás, mozzarella, sonka, póréhagyma, ruccola)

16. Ruccola

1550,-

Paradicsom, Barbecue alapú pizzák (32cm)

Pizzák

