
Tatár beefsteak házi pirítóssal és                                                   

primőr zöldségekkel                                                                      3990,-

Húsleves kívánság szerint 1390,-/990,-/1350,-

Solo saláta pizza rúddal 3250,-

Gorgonzolás-parajos gnocchi 2990,-
Bazsalikomos sajtkrémmel töltött gombafejek rántva 2870,-

párolt rizzsel és tartármártással

Kakukkfüves- erdei gombás risotto pikáns 3850,-
marhahús csíkokkal

Lilahagymás sajtmártásban forgatott csirkemell csíkok 3150,-
pitával tálalva, friss salátával, hasábburgonyával

 

Lazac steak chilis-narancsos risottoval, 4650,- 
parmezán forgács 

Fogasfilé rántva vajon futtatott 3750,-
petrezselymes burgonyával és tartármártással

Rózsaszínre sült kacsamell  4150,-
rozmaringos risottóval

Cordon Bleu hasábburgonyával 3290,-

Sörtésztában sült csirkemell csíkok friss salátával, 3250,-
párolt rizzsel és fokhagymás tejföllel

Sajtkéregben sült csirkemell filé 3450,-
bazsalikomos-paradicsomos gnocchival

Csirke steak füstölt sajtos-aszalt vörösáfonyás  3390,-
risottoval, mandulás sajt thül-lel

Baconbe göngyölt sertés szűzérmék vargánya  3790,-
raguval és házi burgonyakrokettel

Hagymás rostélyos 4290,-

Angus steak szinesbors mártással, 4690,-

pármai sonkachips-szel és rösztiburgonyával 

Paradicsomos spagetti reszelt sajttal 1690,-
Rántott csirkemell filé hasábburgonyával és ketchuppal 1690,-
Rántott sajt tartármártással és rizi-bizivel 1690,-

                                1490,-

gazdagon/ cérnametélttel/ májgombóccal

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

(sonkával és sajttal töltött csirkemell filé rántva)

 (chips-szel)

Fokhagyma krémleves pármai sonkamorzsa, 1490,-
füstölt sajtos pizza 

Karamellizált sült zöldségek 3150,-
szójás rizstésztával és grillezett tofuval

Spagetti Carbonara 3150,-
Mézes-chilis paradicsomos spagetti grillezett 3150,-

csirkemellcsíkokkal, sült petrezselyemmel és parmezánnal
Gnocchi Bolognese mozzarella 3250,-

Wokban sült szecsuáni mézes kacsamell szeletek 3970,-
bambusz rüggyel és házi spagetti tésztával 

Rostlapon sült fogasfilé parajos-ricottás 3890,-
tagliatelle tésztával     

Mogyorós-narancsos brownie sós karamellel

Fehércsokoládé mousse eperöntettel,                                            1350,-

kekszmorzsával és pirított mandulával



PARADICSOM, BARBECUE ALAPÚ PIZZÁK (32CM)

(házi paradicsommártás, sajt, sonka)

(házi paradicsommártás, mozzarella, bazsalikom)

(házi paradicsommártás, sajt, sonka, kukorica)

(házi paradicsommártás, sajt, sonka, gomba)

(házi paradicsommártás, sajt, sonka, füstölt tarja, 

kukorica, lilahagyma)

(házi paradicsommártás, sajt, szalámi)

(házi paradicsommártás, sajt, sonka, kukorica, ananász)

(házi paradicsommártás, sajt, fokhagymás parajlevél, 

fetasajt, grillezett csirkecsíkok)

(házi paradicsommártás, sajt, füstölt tarja, 

füstölt kolbász, bacon, csemege pfefferoni)

(házi paradicsommártás, kék sajt, camembert sajt, 

füstölt sajt, mozzarella)

(házi paradicsommártás, sajt, pármai sonka, 

koktélparadicsom, ruccola)

(házi paradicsommártás, sajt, tonhal, fetasajt, kapribogyó, lilahagyma)

(házi paradicsommártás, sajt, sonka, szalámi, kolbász, füstölt tarja)  

(házi paradicsommártás,  mozzarella, sonka,  póréhagyma,  ruccola)

(házi barbecue alap, sajt, grillezett csirkemell csíkok,

bacon, kukorica, lilahagyma)

(házi barbeque alap, sajt, füstölt sajt, bacon, ananász, 

grillezett csirkemell csíkok)

(tejszínes fokhagymás csirkeragu, póréhagyma, 

füstölt sajt, olívabogyó) 

(fokhagymás tejföl alap, sajt, grillezett csirkemell csíkok,

paradicsom, lilahagyma, ruccola)

(mustáros-tejföl alap, sajt, csirkecsíkok, lilahagyma, 

csemege pfefferoni)

(fokhagymás snidlinges tejföl alap, sajt, brokkoli,

 cukkini, friss paradicsom)

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

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

(fokhagymás tejföl alap, sajt, füstölt tarja, bacon, lilahagyma, 

camembert sajt)

(fokhagymás tejföl alap, sajt, grillezett csirkemell csíkok,

olívabogyó, paradicsom, lilahagyma, feta sajt, sütés után oregano)

(fokhagymás-tejfölös alap, sajt, füstölt sajt, brokkoli, 

kukorica, grillezett csirkemell csíkok)

1. Sonkás-sajtos  1850,-

2. Sajtos  1750,-

3. Sonkás-kukoricás  1975,-

4. Sonkás-gombás  1975,-

5. Füstölt tarjás 2190,-

6. Szalámis 2190,-

7. Hawaii 2190,-

8. Spenótos-csirkés 2225,-

9. Magyaros 2250,-

11. Négysajtos 2225,-

12. Pármai  2790,-

13. Tonhalas  2450,-

15. Húsimádó 2450,-

16. Ruccola  2490,-

29. Barbecue 2450,-

32. Barbeque extra 0,-

TEJSZÍN, TEJFÖL ALAPÚ PIZZÁK (32CM)

19. Solo 1. 2225,-

20. Solo 2. 2150,-

21. Mustáros-csirkés  2250,-

22. Zöldséges-vegetáriánus  2150,-

23. Baconos-sajtos 2225,-

24. Buldózer 2250,-

25. Solo 3. 2450,-

31. Görögös 2250,-

34. Ínyenc pizza 2450,-

 pizza 245

II. kategória

Solo Restaurant

Üzemeltetõ: Solo Restaurant Kft., 9400 Sopron, Ösvény u. 7/E.

Étteremvezetõ: Szabó Zoltán 

Konyhafõnök:

Csiszár Dávid - Csiszi; Sebestyén Zsolt - Zsoltibá

Konyhafõnök helyettes:

Buzai Adrián - Boby;

Érvényes: 2022. április 8-tól visszavonásig 
Fél adag rendelésekor az ár 70 %-át számoljuk,  áraink forintban értendõk és tartalmazzák az ÁFA-t. 


