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Étterem és Rendezvényház

Bemutatkozás
Működésünk már 2014-be elindult, majd 2016-ban bővültünk 
nagyobb vendégtérrel.
A sors úgy akarta hogy egy nagyobb volumenű vendéglátásba 
kezdhetünk egy új helyen. Költözés, sok-sok felújítás majd 2019 
október 4-től Kocka Étterem és Rendezvényházként működünk, 
Kazincbarcika város közepén, a Jószerencsét úton.
Étlapunk sokrétű mely 0-100 éves korig szeretne minden igényt 
kielégíteni, ételeink kitűnő minőségét nagyszerű és elhivatott 
szakemberek segítségével valósítjuk meg.  A’la carte étlapunk 
mellett, igényes napi menüvel, valamint igen népszerű street food 
ételekkel szolgálhatunk, melyeket kiszállításra is kérhetnek.
Az újdonság erejével ható Éttermünk kiváló helyszíne lett, 
ünnepi eseményeknek, lakodalmaknak, céges rendezvényeknek, 
családi összejöveteleknek, osztálytalálkozóknak, koncerteknek, 
konferenciáknak, tanfolyamoknak és  üzleti megbeszéléseknek.
A legnagyobb termünk 200 fő befogadására alkalmas, lakodalmak 
lebonyolításánál akár körasztalos illetve hosszú asztalos elrende-
zésre is van lehetőség. A következő terem egy 55-60 fő befogadásá-
ra  alkalmas, van egy kisebb 30-35 fős  termünk, valamint egy  8-10 
fő befogadására alkalmas helyiségünk is. A nagyterem színpaddal, 
két másik terem rendelkezik projektor, illetve kivetítővászonnal, de  
eleget teszünk bármilyen egyéb kérésnek, kívánságnak.
Rendezvényekre összeállítható hideg illetve meleg tálak saját igény 
szerint.
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Rendezvény Étlap

Újházi tyúkhúsleves  .................................................................  990 Ft/adag
főtt hússal, zöldségekkel, csigatésztával
(minimum 6 fő esetén - 1 egész tyúk 6 fő részére)

Marha húsleves  ....................................................................... 1.050 Ft/adag
főtt hússal, zöldségekkel, csigatésztával

Házi töltelék  .................................................................................  350 Ft/adag
csirkemájjal, petrezselyemmel gazdagon (főtt hús mellé)

Levesek és töltelék
(leveses tálakban tálalva)

Érvényes 2020.11.30-tól visszavonásig

Rendezvény étlapunk legtöbb ételét kizárólag előre leadott megrendelés 
alapján tudjuk elkészíteni.

Töltött káposzta  ....................................................................  1.490 Ft/adag
2 db,  kb. 8-9 dkg-os töltelék/fő
(minimum 15 adagtól)

Marhapörkölt, galuskával  .................................................  2.590 Ft/adag
(minimum 15 adagtól)

Rántott sertés szelet  ..............................................................  650 Ft/adag
kb. 9-10 dkg/szelet

Tepsiben sütött fokhagymás sertés tarja  ....................... 620 Ft/adag
kb. 16 dkg/szelet 

Lecsós szűzérme  ......................................................................... 950 Ft/adag
kb. 10 dkg

Natúr sertésszelet  ..................................................................... 550 Ft/adag
kb. 10 dkg

Sajttal sonkával töltött sertésszelet  .............................. 1.200 Ft/adag
kb. 15-20 dkg

Főételek
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Tepsiben sütött,sült csirkecomb  .......................................  650 Ft/adag
kb. 15-20 dkg/db

Tepsiben sütött, töltött egész csirkecomb  ....................  890 Ft/adag
kb. 30-40 dkg/db
Natúr csirkemell  ........................................................................ 550 Ft/adag
kb. 9-10 dkg/szelet

Sajttal sonkával töltött csirkemell  .................................  1.100 Ft/adag
kb. 15dkg/szelet

Camambertes, pestos csirkemell  ......................................  1.350 Ft/adag
15dkg 

Roston sütött harcsafilé  ..................................................... 1.050 Ft/adag
kb. 8-9 dkg/szelet

Rántott gombafejek  ................................................................. 950 Ft/adag
kb. 20 dkg/db

Rántott sajt  ............................................................................. 1.690 Ft/adag
kb. 20dkg/4db

Rántott karfiol  ........................................................................... 950 Ft/adag
kb. 20dkg/db

Főételek

Hasábburgonya  .........................................................................  450 Ft/adag
20 dkg

Párolt rizs  ....................................................................................  450 Ft/adag
Rizi-bizi  .........................................................................................  450 Ft/adag
Steak burgonya  .........................................................................  450 Ft/adag
Petrezselymes burgonya  ........................................................  450 Ft/adag
Burgonyapüré  ............................................................................  450 Ft/adag
Édesburgonyából hasáburgonya   ......................................  600 Ft/adag
Párolt zöldség  ............................................................................  450 Ft/adag

Köretek
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Csemegeuborka  .........................................................................  450 Ft/adag
Almapaprika  ...............................................................................  450 Ft/adag
Cékla  ..............................................................................................  450 Ft/adag
Uborkasaláta  .............................................................................  450 Ft/adag
Házi vegyes vágott  ...................................................................  450 Ft/adag
Vegyes vágott  ............................................................................  450 Ft/adag
Friss kevert saláta   ................................................................... 590 Ft/adag
20-25dkg (jégsaláta, paradicsom, uborka, lila hagyma, olivaolaj)

Savanyúság

Mini fasírozott  ............................................................................  4.900 Ft/kg
(rendelhető min. 50 dkg)

Töltött dagadó   ........................................................................... 5.700 Ft/kg
(rendelhető min. 1 db egész dagadó kb. 1,2-1,5 kg)

Kolbásszal töltött karaj  ............................................................ 7.000 Ft/kg
(rendelhető min. 50 dkg)

Sajttal, sonkával göngyölt csirkemell  ................................  6.000 Ft/kg
Aszalt barackkal töltött csirkemell  ...................................... 7.900 Ft/kg
Aszalt szilvával  töltött csirkemell  ........................................ 7.900 Ft/kg
Zsírjában pirosra sütött fiatal kacsacomb  ......................  9.000 Ft/kg
(kb. 20 dkg/db)

Rántott sertésszelet  ..............................................................  480 Ft/szelet
(mini szeletek, kb. 5-6 dkg/db)

Rántott csirkemell filé ...........................................................  460 Ft/szelet
(mini szeletek, kb. 5-6 dkg/db)

Sonkatekercs ...............................................................................  650 Ft/adag
körözöttel vagy tormakrémmel töltött
(1 adag: 2db)

Kaszinótojás  ................................................................................  350 Ft/adag
(1 adag: 2db)

Hidegtál összetevők
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Francia saláta  ..............................................................................  2.800 Ft/kg
(rendelhető min. 50 dkg)

Majonézes burgonyasaláta   ...................................................  2.800 Ft/kg
(rendelhető min. 50 dkg)

Hagymás ecetes burgonyasaláta  .........................................  2.700 Ft/kg
(rendelhető min. 50 dkg)

Virsli saláta  ..................................................................................  3.000 Ft/kg
(rendelhető min. 50 dkg)

Kukorica saláta  ...........................................................................  2.400 Ft/kg
(rendelhető min. 50 dkg)

Svéd gombasaláta  ......................................................................  4.400 Ft/kg
(rendelhető min. 50 dkg)

Görög saláta feta sajttal és olíva bogyóval  ......................  6.200 Ft/kg
(rendelhető min. 50 dkg)

Orosz hússaláta csirkemell filével  ........................................  4.800 Ft/kg
(rendelhető min. 50 dkg)

Saláták

Sonkás, sajtos szendvics  .............................................................  290 Ft/db
Erzsébet kenyér kb. 13cm, vajkrém, sonka, sajt, saláta

Körözöttes szendvics  ...................................................................  340 Ft/db
Erzsébet kenyér, tehéntútó körözött, saláta, paradicsom

Szalámis szendvics (csemege vagy paprikás) .......................  320 Ft/db
Erzsébet kenyér, vajkrém, szalámi, saláta, reszelt sajt

Tepertőkrémes szendvics  ...........................................................  320 Ft/db
Erzsébet kenyér, tepertőkrém, lila hagyma, saláta

Sajtos szendvics ..............................................................................  320 Ft/db
Erzsébet kenyér, vajkrém, sajt, saláta, paradicsom

Szendvicsek
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Fekete erdei sonkás szendvics ....................................................  420 Ft/db
Erzsébet kenyér, vajkrém, sonka, saláta, paradicsom

Rántott csirkemell szendvics .....................................................  650 Ft/db
Erzsébet kenyér, rántott csirkemell, saláta

Szendvicsek

Saját igényeiknek megfelelően összeállítható, hidegtálak és meleg 
sültes tálak, de bármilyen egyedi elképzelést is megvalósítunk.
Vegyék figyelembe a minimálisan rendelhető adagokat, valamint 
az egy főre javasolt adagokat: 10-15 dkg a húsok és saláták meny-
nyisége.
Az elviteles tálak dobozok felszámolásra kerülnek, valamint 10% 
felszolgálási díj kerül felszámításra!
Házhozszállításra valamint SZÉP kártyával való fizetésre is lehe-
tőség van.

Kedvezményeink:
25.000 Ft értékű megrendelés után 5 % kedvezmény,
55.000 Ft értékű megrendelés után 10 % kedvezmény
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Képes ajánlatunk
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KOCKA Étterem és Rendezvényház

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 6.

telefon: +36 70 904 9771 
web: www.kockapub.hu 

facebook: kockapub

Nyitvatartás
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 10:00–22:00

péntek, szombat: 10:00–24:00
vasárnap: 10:00–22:00


