
Hamburger
Csibész ................................................ 1550 Ft
(csirkemell filé /15 dkg/, szezámmagos buci, 
cheddar sajt, jégsaláta, majonéz, burgerszósz) 
MENÜBEN: + hasábburgonya, + 0.5 l üdítő ..... 2100 Ft

Pipi ........................................................ 1650 Ft
(roston sült csirke /15 dkg/, szezámmagos buci, 
cheddar sajt, jégsaláta, csemegeuborka, 
paradicsom, majonéz, házi burgerszósz)

MENÜBEN: + hasábburgonya, + 0.5 l üdítő .... 2200 Ft 
   
Röfi ....................................................... 1650 Ft
(sertés húspogácsa /15 dkg/, buci, szalonna, 
cheddar sajt, balzsamecetes lilahagyma, 
jégsaláta, paradicsom, majonéz, burgerszósz)

MENÜBEN: + hasábburgonya, + 0.5 l üdítő .... 2200 Ft

Marha .................................................. 1750 Ft
(marha húspogácsa /15 dkg/, buci, cheddar sajt, 
jégsaláta, paradicsom, csemege uborka, 
pirított hagyma, burgerszósz) 
MENÜBEN: + hasábburgonya, + 0.5 l üdítő .... 2300 Ft

Kentucky csirke pakk ...................... 2250 Ft
(szárny, alsócomb, mellfilé variáció) /40 dkg/

*Rántott csirkemell, rántott karaj,
  rántott sajt, rántott halfilé ........... 1250 Ft
    /20 dkg/

*Rántott camambert /20 dkg/

  áfonya mártással  ............................ 1350 Ft

Csirke gyros tál ................................... 1590 Ft
(csirkehús, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, 
paprika, uborka, tzatziki öntet, hasábburgonya)

Grillezett csirkemell /20 dkg/

salátaágyon .......................................... 1590 Ft 

Cézársaláta 
pirított csirkemellel /15 dkg/ ............... 1590 Ft

Görögsaláta /30 dkg/ ............................... 890 Ft

Grillezett norvég vörös lazac /22 dkg/

salátaágyon ......................................... 3490 Ft

Sült hagymakarika ............................. 250 Ft
     /10 dkg/

*-al jelölt ételeinkből fél adag is kapható, 70%-os áron.

egyéb étel

+ feltét
Tükörtojás
Jalapeno
Pirított fűszeres bacon

+ 150 FT
választható szószok: 

BBQ
Chiliszósz

Hagymalekvár

Csirkés ................................................ 1750 Ft
(pirított csirke, salsa, kukorica, jalapeno, cheddar sajt) 

Darált húsos ..................................... 1750 Ft
(darált sertéshús, bab, csemege pepperoni, cheddar sajt)

Vegetáriánus .................................... 1750 Ft
(kukorica, bab, lilahagyma, salsa, cheddar sajt)

quesadilla

A hamburgerekhez és a quesadilla-hoz 
választható szószok és extra feltétek:



rendelés leadása
+36 30 158 3277

rendelés
hétfőtől szombatig 

10:00-13:00

Házhozszállítás 

 A házhozszállítás Paks 
területén 100 Ft. 

Dunakömlődre, Gyapára és az 
Atomerőműbe a szállítási 

költség 200 Ft.
 

További információ megtalálha-
tó a www.dunapalma.hu 

weboldalon

Jó étvágyat 
kívánunk!

tészta
Pestos Tészta ....................................... 1350 Ft
Spagetti Carbonara ........................... 1350 Ft
Spagetti Bolognese .......................... 1450 Ft
Milánói sertésborda ......................... 1600 Ft

köret

mártás

palacsinta

20 dkg/Ft
Steak burgonya ................................ 450 Ft 
Hasábburgonya ............................... 400 Ft
Sült édesburgonya ......................... 550 Ft
Párolt rizs ............................................ 400 Ft
Amerikai káposztasaláta /Coleslaw/ 550 Ft

Tartármártás ...................................... 250 Ft 
Ketchup ............................................... 200 Ft
Majonéz ............................................... 200 Ft
BBQ szósz ........................................... 250 Ft

Klasszikus .................................... 300 Ft/db
(baracklekváros, túrós, kakaós) 
Nutellás ......................................... 350 Ft/db
Túrós-nutellás ............................. 400Ft/db
Banános-nutellás ...................... 400Ft/db

0,5 l
Coca cola ............................................. 350 Ft
(sima ,zero, light) 
Fanta ..................................................... 350 Ft
(narancs, bodza-citrom) 
Fuzetea .................................................. 350Ft
(citrom, őszibarack, zöldtea citrom) 
Kinley .................................................... 350 Ft
(gyömbér, mojito) 
Sprite ..................................................... 350 Ft

Sültes tálak
Kétszemélyes tál ........................... 4990 Ft
(fokhagymás tarja /10 dkg/, roston sült csirkemell /10 dkg/, 
rántott sajt /2x9 dkg/, cordon bleu /18 dkg/, 
rántott gomba /10 dkg/, hasábburgonya, rizs) 
Négyszemélyes tál ....................... 9800 Ft
(fokhagymás tarja /2x10 dkg/, 
roston sült csirkemell /2x10 dkg/, rántott sajt /4x9 dkg/, 
cordon bleu /2x18 dkg/, rántott gomba /20 dkg/, 
hasábburgonya, rizs) 
Kétszemélyes csülkös tál .......... 5490 Ft
(kemencében sült csülök /2x12 dkg/, sült kacsamell /4 szelet/, 
fetasajttal töltött rántott csirkemell /9 dkg/, 
tiroli rántott sertésborda /9 dkg/, 
grillezett camambert /2 szelet/, fűszeres steak burgonya, 
rizs) 
Négyszemélyes csülkös tál .... 10980 Ft
(kemencében sült csülök /4x12 dkg/, sült kacsamell /8 szelet/, 
fetasajttal töltött rántott csirkemell /2x9 dkg/, 
tiroli rántott sertésborda /2x9 dkg/, 
grillezett camambert /4 szelet/, fűszeres steak burgonya, 
rizs)

üditó


