MVDr, Eva Csernoková, Z. Fábryho 37, 048 01 Rožňava

Étterem „ A FEHÉR LÓHOZ“
III. árkategória

Étlap
Mottó: „ Elmúltak azok az idők, midőn a kolbászok röpködtek,
ezért kérjük vendégeinket,
hogy az étel elkészültéig türelemmel legyenek.
Mert nem azért eszünk, hogy éljünk,
Hanem azért élünk, hogy jót együnk.“

Berzéte, 2013 . május

HADAT ÜZENÜNK AZ ÉHES GYOMORNAK
ÉTLAP

AZ ÉHES ÖRDÖGÖKKEL ÁLMODIK
(hideg előételek)


40 g

 100 g
 100 g
 100 g
 100 g

Koldus kenyere (1)
(zsíros kenyér hagymával)
Éhenkórász tekercse (7)
(sonkatekercs tormás töltelékkel)
Tökfilkó csemegéje (7)
(gépsonka, eidami sajt, köret)
Fekete erdei Gá-gá
(schwarzvaldi sonkába tekert libamáj)
Kínai a Duna forrásától
(schwarzvaldi sonkába tekert sárga dinnye)

0,50€
2,00€
2,00€
3,80€
2,50€

ÜRES HAS – LUSTA HAS
(meleg előételek)
 80 g
 140 g
 80 g
 120 g
 120 g
 140 g
 150 g
 100 g

Tükörtojás (3)
0,80€
( 2 db tojásból)
Kalóz szeme (3)
2,00€
( 2 db tojás, 70 g sonka)
Balesetet szenvedett tojás (3)
1,00€
( szalonnás-hagymás rántotta két tojásból)
Balesetet szenvedett tojás (3)
1,30€
( szalonnás-hagymás rántotta három tojásból)
Pásztor omlettje (3,7)
2,00€
( sonkás-sajtos omlett)
Ördög farka (10)
2,40€
( sült kolbász mustárral)
KGB-sek által lehallgatott László
3,30€
( Laci pecsenye, sertés tarja, fokhagyma, vöröshagyma)
Hawai-i pirítós (1,7)
2,00€
( pirított kenyér, sonka, ananász, sajt)

 100 g Pirítós vadász módra (1,7)
( pirított kenyér, sonka, gomba, vöröshagyma, sajt)
 30 g Pirítós cigány módra (1)
( pirított kenyér, fokhagyma)
 100 g Gombázó omlettje (3)
( omlett gombával)
 100 g Kertész omlettje (3)
( omlett zöldborsóval)

2,00€
0,50€
1,70€
1,40€

ELSŐSEGÉLY
( levesek)
 0,33 l Kot-ko-dács (1,3,9)
1,50€
( tyúkhúsleves tésztával)
 0,33 l Csókolózás előtti (1,7,9)
1,80€
( fokhagymaleves reszelt sajttal és pirított kenyérrel)
 0,33 l Társaságba a legmegfelelőbb (1,3,7,9)
2,00€
( fokhagymaleves reszelt sajttal, tojással és pirított kenyérrel)
 0,33 l Francia hagymaleves (1,7,9)
1,80€
( hagymaleves reszelt sajttal)

MNYAM-MNYAM
(gyerek menü)
 100 g
 200 g
 150 g
 80 g
 100 g

Rizi Bizi
(zöldsöges rizottó)
Szeplős tészta (1,3,7)
(mákos tészta vajjal)
Hófehérke takarója (1,7)
(gyerek gríz vajjal és kakaóval)
Mesebeli sajt (1,3,7)
(rántott sajt, 50g hasábburgonya)
Csirkecsoda (1,3)
(rántott csirkerudak)

1,80€
2,20€
1,20€
2,90€
2,90€

AZ ÁLLATOK SZABADSÁGÁÉRT
( húsnélküli ételek)

 100 g
 120 g
 120 g
 150 g
 200 g
 300 g
 300 g
 300 g
 200 g
 200 g
 150 g
 120 g

A hajtó bosszúja (1,3,7)
( rántott eidami sajt)
Részeg pásztor terméke (1,3,7)
( sonkával töltött sajt tésztába bundázva)
Napozás utáni sajt (1,3,7)
(rántott sajt áfonya mártással)
Erotikus vegetáriánus (1,3,7)
( sonkás-sajtos rántott nyárs brokkolival)
Juhtúró tasakban (1,3,7)
( juhtúrós derelye szalonnával és tejföllel)
Bányász ereje (1,3,7)
( tejfölös sztrapacska szalonnával)
Juhászebéd (1,3,7)
(juhtúrós sztrapacska szalonnával)
Savanyú mosoly (1,3)
(savanyú káposztás sztrapacska szalonnával)
Rejtett édesség(1,3,7)
( lekváros/ túrós derelye vajjal és zsemlemorzsával)
Vak ágyútöltények (1,3,7)
( túrós gombóc vajjal és zsemlemorzsával)
Robinson nyársa (1,3,7)
(sonkás – sajtos rántott nyárs)
Fehér virág barna pongyolában (1,3)
( kirántott karfiol )

3,30€
3,70€
4,10€
4,00€
3,50€
3,30€
3,70€
3,00€
3,30€
3,30€
4,00€
3,30€

TÉSZTAFÉLÉK:
 300 g Szivárvány a „Lovas udvar felett” (1,3,7)
( színes tészta Niva sajt mártással )
 200g Lazaccal/prosciuttoval töltött ravioli (1,4,7)
 200g Provenszáli fűszeres tészta (1,7)
(penne, csirke mell, ketchup, tejföl, sajt)
 200g Bolonyai spagetti (1,7)
( spagetti tészta, darált hús, ketchup, parmezán sajt)
 200g Tésztába sült brokkoli (1,7)
(penne, brokkoli, tejföl, parmezán sajt)

4,50€
4,80€
4,80€
4,20€
4,20€

AZ ÉNEKES MADARAK KÖZÜL A LEGJOBB A CSIRKE – 150 g
( szárnyasételek)
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g

 150 g
 150 g

Pincérnő bundázott mellei (1,3,7)
3,60€
( csirkemell tésztában)
Öreglány mellei (1,3,7)
5,50€
( sonkával és sajttal töltött rántott csirkemell)
Csupasz mellek (7)
3,40€
( natúr csirkemell-szelet fűszeres vajjal)
Édes mellek
4,90€
(natúr csirkemell szilvával)
Szerelmes mellek (7)
4,80€
( natúr csirkemell-szelet gombás vagy brokkolis mártással)
Kirándulás a szőke nő lelkébe (1,3,7)
5,50€
( rántott csirketekercs brokkolis - sajtos töltelékkel)
Csirke retikül
4,90€
(natúr csirkemell szalonnával és hagymával töltve)
Kínai ragu
4,10€
( csirkemell kínai módra káposztával, mézzel és ananásszal)
Kakas bánata (7)
3,70€
( csirke ragu ketchuppal és tejszínnel)
Koldus tarisznyája (1,3)
4,70€
( tyúkhús-tallérok krumplis tésztában)
Betyár mája
3,50€
( sült szárnyasmáj)
KISZ-lány ajánlata (7)
4,70€
( pulykamell ananásszal és sajttal)
A kedves mellei (7)
5,60€
( natúr pulykamell rokfortos mártással)
Berzétei tavirózsa (7)
4,70€
( sült tyúkhús-tallérok brokkolival és sajttal)
Csempész rejtekhely (7)
5,40€
( natúr csirkemell gombával és sajttal vagy sonkával és sajttal
töltve)
Mexikói ragu
4,30€
( natúrszelet, ketchup, kukorica, csípős paprika)
Boszorkány szeletek (1,3,7)
4,20€

AZ ÉNEKES MADARAK KÖZÜL A LEGJOBB A CSIRKE – 100 g
( szárnyasételek)
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g

Pincérnő bundázott mellei (1,3,7)
3,20€
( csirkemell tésztában)
Csupasz mellek (7)
3,00€
( natúr csirkemell-szelet fűszeres vajjal)
Édes mellek
4,40€
(natúr csirkemell- szelet szilvával)
Szerelmes mellek (7)
4,30€
( natúr csirkemell-szelet gombás vagy brokkolis mártással)
Kínai ragu
3,70€
( csirkemell kínai módra káposztával, mézzel és ananásszal)
Kakas bánata (7)
3,30€
( csirke ragu ketchuppal és tejszínnel)
Koldus tarisznyája (1,3)
4,30€
( tyúkhús-tallérok krumplis tésztában)
Betyár mája
3,20€
( sült szárnyasmáj)
KISZ-lány ajánlata (7)
4,10€
( pulykamell ananásszal és sajttal)
A kedves mellei (7)
5,00€
( natúr pulykamell rokfortos mártással)
Berzétei tavirózsa (7)
4,30€
( sült tyúkhús-tallérok brokkolival és sajttal)
Mexikói ragu
3,90€
( natúrszelet, ketchup, kukorica, csípős paprika)

DISZNÓSÁGOK – 150 g
( disznóhúsból készült ételek)
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g

 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g

Sertésszelet polgármester módra (1,3)
3,70€
( rántott sertésszelet)
Sertésszelet plébános módra (1,3,7)
3,70€
( sertésszelet tésztában)
Erdész álma
4,20€
( sertésszelet gombával)
Júdás erszénye (1,3,7)
5,30€
( sonkával és sajttal töltött sertésszelet)
Sertésszelet bacsa-módra (3,7)
4,70€
( natúr sertésszelet, szalonna, tükörtojás, sajt, vöröshagyma,
fokhagyma)
Fekete-hegyi szelet (1,3)
4,20€
( rántott sertésszelet krumplis tésztában)
Parasztember raguja
3,90€
( ragu, gomba, ketchup, zöldborsó, lecsó)
Cigány sertésborda
3,90€
( natúr sertésszelet, fokhagyma, szalonna, )
Steak admirális módra (3,7)
4,70€
( natúr sertésszelet, piros paprika, gomba, vaj, sonka, tükörtojás)
Grófi meglepetés (3)
4,70€
( sertés ragu + sült máj omlettben)
Fogvatartott máj (1,3)
3,60€
( rántott sertésmáj)
Boszorkány mája
3,50€
( sült sertésmáj)
Ördögi csemege (10)
3,90€
( ragu, vöröshagyma, csípős paprika, ketchup, mustár)
Mexikói sertésborda
4,00€
( natúr sertésszelet, lecsó, kukorica, csípős paprika)
Elvesztett szüzesség (7)
4,60€
(natúr szüzérem szelet, hagyma, joghurtos mártás)
Csábító kísértés (7)
5,70€
(natúr sertésszelet, kápia, szalonna- Niva sajttal)

DISZNÓSÁGOK – 100 g
( disznóhúsból készült ételek)
 100 g Sertésszelet polgármester módra (1,3)
3,40€
( rántott sertésszelet)
 100 g Sertésszelet plébános módra (1,3,7)
3,40€
( sertésszelet tésztában)
 100 g Erdész álma
3,80€
( sertésszelet gombával)
 100 g Sertésszelet bacsa-módra (3,7)
4,20€
( natúr sertésszelet, szalonna, tükörtojás, sajt, vöröshagyma,
fokhagyma)
 100 g Fekete-hegyi szelet (1,3)
3,80€
( rántott sertésszelet krumplis tésztában)
 100 g Parasztember raguja
3,60€
( ragu, gomba, ketchup, zöldborsó, lecsó)
 100 g Cigány sertésborda
3,60€
( natúr sertésszelet, fokhagyma, szalonna, )
 100 g Steak admirális módra (3,7)
4,20€
( natúr sertésszelet, piros paprika, gomba, vaj, sonka,
tükörtojás)
 100 g Fogvatartott máj (1,3)
3,10€
( rántott sertésmáj)
 100 g Boszorkány mája
3,00€
( sült sertésmáj)
 100 g Ördögi csemege (10)
3,60€
( ragu, vöröshagyma, csípős paprika, ketchup, mustár)
 100 g Mexikói sertésborda
3,70€
( natúr sertésszelet, lecsó, kukorica, csípős paprika)
 100 g Elvesztett szüzesség (7)
4,20€
(natúr szüzérem szelet, hagyma, joghurtos mártás)
 100 g Csábító kísértés (7)
5,20€
(natúr sertésszelet, kápia, szalonna- Niva sajttal)

MARHASÁGOK
( marhahúsból készült ételek)

 150 g Szajha a Práterből (7)
( fűszeres vajon sült bélszín)
 150 g Zsolnai részeg álma
( zöldfűszeres bélszín)
 150 g Gömöri urak tízóraija
( bélszín, vörös bor, ketchup, hagyma, worcester)
 150 g Szlovák milliomosok steakje (3)
( bélszín, sonka, tükörtojás)
 200 g XXL-es steak (3)
( bélszín, sonka, tükörtojás)

11,50€
11,50€
11,10€
12,50€
14,80€

KÉTSZEMÉLYES KÍSÉRTÉS
( tál két személy részére)

 400 g A Lovasudvar csirkés különlegességei (1,3,7)
16,60€
( csirke ragu, csirkemell tésztában, natúrszelet, resztelt máj,
hasábburgonya, rizs, köret)
 300 g Berzétei tányér (1,3,7)
15,20€
( natúr csirkehús, sertésszelet tésztában, sertés ragu, amerikai
burgonya, rizs, köret)
 680 g Parasztos tál négy személy részére (1,3,7)
31,40€
( 280 g grillezett csirkemell, 200 g szűzpecsenye szalonnával,
200 g sertésszelet tésztában, 150 g hagymakarika, 300 g
hasábburgonya, 300 g rizs, 200 g káposztasaláta)

VÍZI SZÖRNYEK
( halételek)
 150 g Hízelgő kapása (1,4)
( roston sült pisztráng)
 150 g Szlovák patakok emlékezete (1,4)
( szalonnával, hagymával és gombával töltött pisztráng)
 150 g Halász álma (1,3,4)
( rántott halfilé)
 150 g Álcázott besúgó (4,7)
( vajban sült halfilé)
 150 g Mackón csemege (4,7)
(vajon sült lazac)
+ 1 dkg

3,80€
4,20€
3,30€
3,20€
9,90€
0,20€

NÖVÉNYEVŐKNEK VALÓ
( saláták)
 200 g Sznobok salátája
1,80€
( káposzta, paprika, paradicsom, olivabogyó)
 100 g Impotens doppingszere
1,10€
( vitaminbomba káposztából, sárgarépából és almából)
 150 g Fidel emigrációban (7)
1,80€
( vegyes saláta sajttal)
 150g Vegyes zöldségsaláta
1,40€
(paprika, paradicsom, uborka)
 150 g Dél- amerikai üdvözlet (3,7)
2,30€
( mexikói saláta- csirkemell, zöldség, sajt, öntet)
 300 g Mega vegetarián (7)
4,30€
(temérdek vegyes saláta Feta féle sajttal )
 300 g Pipi-papa (7)
4,30€
(vegyes saláta csirkemellel)
 100 g Vagdalt Róbert
1,20€
( uborkasaláta)
 100 g Bolsevik salátája
1,30€
( paradicsomsaláta)
 100 g Nyulak salátája
1,00€
( káposztasaláta)

A KÖRET BIZONY JÓ FALATKA, A FŐÉTELT IGAZÍTJA
( köretek)

 200 g Pénzügyi reformok utáni vasárnapi ebéd
1,00€
( főtt burgonya)
 200 g Cigányöröm
1,20€
( sült burgonya)
 150 g NATO-s segítség
1,30€
( amerikai burgonya)
 120 g Emlékezés a múltra
1,30€
( hasábburgonya)
 120 g Nyugdíjas vacsora
1,30€
( burgonyakrokettek)
 150 g Mao- Ce- Tung bosszúja
1,00€
( párolt rizs)
 120 g Frigid szerető
1,40€
( burgonya tallérok)
 50 g Dzsingisz kán öröksége (3)
0,60€
( tartármártás)
 50 g Vörös kihallgató felülvizsgálata
0,60€
( ketchup)
 20 g Bebörtönzött Szergej arca
0,40€
( savanyú uborka)
 1db A legdrágább mindennapi (1)
0,10€
( kenyér)
 1 dl Nyári gyors (7)
0,40€
( író)
 20 g Haragos Lucifer
0,40€
( torma)
 50 g Sárkánylélegzet
0,40€
( csípős paprika)
 50 g Belfegor kásája (10)
0,40€
( mustár)
 200 g Angol zöldség (7)
2,50€
( vajon párolt karfiol, brokkoli, zöldborsó, kukorica)
 50 g foghagymás, joghurtos, sajtos mártás (3,7)
0,80€

HA NINCS KENYÉR, A KALÁCS IS JÓ
( édességek)
 120 g Elsoványodott úttörőlány (1,3,7)
1,70€
( palacsinta dzsemmel, tejszínhabbal és csokoládéval)
 140 g Kamaszlány a kertben (1,3,7)
1,90€
( palacsinta gyümölccsel, tejszínhabbal és csokoládéval)
 150 g Palacsinta ala Csilla (1,3,7)
2,20€
(palacsinta lekvárral, forró málnával és tejszínhabbal)
 100 g Finomság (7)
2,70€
( gesztenyepüré)
 120 g Néger születésnapi torta (7)
2,60€
( flambírozott sült banán tejszínhabbal)
 120 g Sürgősségi vibrátor
1,70€
( banán csokoládéban)
 100 g Ómama meséi (1,3,7)
1,10€
( mákos – meggyes, mákos-almás, meggyes-túrós rétesek)
 100 g Magyar sütemény (1,3,7)
2,10€
(somlói galuska )
 80 g Forró csók (7)
2,20€
( két gombóc fagylalt, forró málna, tejszínhab)
PARADICSOMI CSEMEGÉK
 150 g Darinka Rolincová énekesnő kelyhe (7)
( mandarin tejszínhabbal)
 150 g Piroska kelyhe (7)
( szamóca tejszínhabbal)
 150 g A Kolumbiai maffia pohara (7)
( ananász tejszínhabbal)
 150 g Csábító félgömbök (7)
( őszibarack tejszínhabbal)
 100 g Jegesmaci reggelije (7)
( három gombóc fagylalt, tejszínhabbal)
 120 g Ádám és Éva bűne
( gyümölcspohár friss gyümölcsből)

1,80€
1,80€
1,80€
1,80€
2,10€
2,10€

ÜVEGBE ZÁRT KERT
( kompótok)
 150 g Trópusi kompót ( ananász)
 150 g Cukorbeteg vágya ( őszibarack)
 150 g Piroska kompótja ( szamóca)

SÜTEMÉNYEK
A napi kínálat alapján

1,20€
1,00€
1,00€

Allergén lista:
1. Sikért tartalmazó gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab, tönköly, kamut )
2. Rákfélék és a belőlük készült termékek
3. Tojás és a belőlük készült termékek
4. Halak és a belőlük készült termékek
5. Földimogyoró és a belőlük készült termékek
6. Szójabab és a belőlük készült termékek
7. Tejtermékek
8. Diófélék: mandula, mogyoró, kesudió, makadámdió, pekándió, pisztácia, queenslandi
dió és a belőlük készült termékek
9. Zeller és a belőlük készült termékek
10. Mustár és a belőlük készült termékek
11. Szezám magvak és a belőlük készült termékek
12. Magasabb mint 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációju kén – dioxid és szulfitok

Itallap
Alkoholmentes italok
Pepsi Cola, 7 UP, Shweppes tonic, Mirinda
Toma gyümölcslé
Ice Tea Rauch – citrom,barack, zöld tea
Vinea (szénsavas szőlőital)
SNIP gyümölcslé
Kofola original
FAB- természetes energia ital
Ásványvíz (Rajec, Budiš, Baldovská)
Sirona ásványvíz (szénsavmentes)
Ásványvíz
Pepsi, 7 UP, Shweppes tonic, Mirinda
Gyümölcslé (kínálat szerint)
Gyümölcslé – szamócás
Csapolt Topvarkofa

0,25
0,25
0,33
0,33
0,20
0,33
0,25
0,33
0,50
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

1,10€
1,20€
1,50€
1,10€
1,20€
1,00€
3,00€
0,80€
1,10€
0,15€
0,30€
0,30€
0,40€
0,20€

12cl

1,80€

24cl

1,60€

6cl

1,90€

24cl

1,90€

6cl

2,00€

6cl

1,50€

0,5l
0,3l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l

1,10€
0,70€
1,20€
1,30€
1,20€
1,50€
1,20€
1,20€

Koktélok
„ Vodka Colada“
( 2cl vodka, 2cl Malibu, 8cl ananászlé)
„Vodka Blue Moon“
( 2cl vodka, 2cl Curacao blue, 20cl ananászlé)
„Orgasmus“
( 2cl malibu, 2cl vodka, 2cl tejszín)
„Bavorák“
( 4cl Fernet stock, 20cl tonic)
„ Campari coctail“
( 2cl campari, 2cl gin, 2cl cinzano rossó, citrom)
„Édes élet“
(2cl tejszín, 2cl csoki likőr, 2cl amaretto, grenadín)

Sörök
Kozel 10° csapolt
Kozel 10° csapolt
Zlatý Bažant üveges
Zlatý Bažant- radler üveges
Zlatý Bažant- barna üveges
Pilzner Urquell üveges
Kelt üveges
Zlatý Bažant, Radegast- alkoholmentes

Kávé, tea
Presszó kávé (7g, cukor)
Presszó tejjel (7g, cukor, 10g tej)
Bécsi kávé (presszó, 20g tejszínhab)
Algériai kávé (presszó, 2cl tojás likőr, 20g tejszínhab)
Olasz kávé
(presszó, 2cl Amaretto, 20g tejszínhab)
Ír kávé (presszó, 2cl 7 Crown, 20g tejszínhab)
Bailey´s kávé (presszó,2cl Bailey´s, 20 g tejszínhab)
Cappuccino (14g cappuccino, 1,5 dl tej, fahéj)
Caffé Latte – olasz capuccíno (presszó, 10cl tej, fahéj)
Caffé Frappé – jeges kávé (presszó, 10cl tej, csokoládé, jég, fahéj)
Tea (5g tea, cukor, citrom)
Forró csokoládé (csokoládé, 10cl tej )
Tejszínhab – 20 g

1,00€
1,10€
1,30€
1,70€
1,60€
1,80€
2,00€
1,20€
1,20€
1,30€
0,90€
1,40€
0,30€

Brandy 0,04 l
Napoleon
49´s
Capa Negra, Soberano
Karpatské Brandy Špecial
Martel
Metaxa 3
Metaxa 5
Metaxa 7
Karpatské Brandy

1,00€
0,90€
1,20€
2,50€
3,70€
1,90€
2,50€
2,90€
1,00€

Whisky 0,04 l
Seven Crown
Balantine´s
Chivas
Johny Walker
Jim Beam
Jack Daniel´s
Jameson

1,20€
2,00€
3,00€
2,50€
2,20€
2,80€
2,00€

Szeszek 0,04l
Rum, Vodka, Gin, Borovička
Spišská Borovička
Original Spiš: borovička, körte, szilva, áfonya
Zlatá Borovička

0,80€
1,00€
1,50€
1,80€

Fínska Vodka
Nicolaus Vodka
Absoluth Vodka
Tatranský čaj
Old Tower Dry Gin
Gin Billingsgate
Gin Gibson´s
Kensington Gin
Gin Beefeater
Hruška origoš
Absint
Tequila Silver
Tequila Gold
Staroslovanská Slivovica
Kopaničiarska slivovica
Bošácka slivovica
Gazdovská slivovica
Andrássy pálinka

1,50€
0,90€
2,00€
1,70€
0,90€
1,00€
1,20€
1,30€
1,50€
1,50€
2,50€
2,70€
2,70€
1,20€
1,30€
1,50€
1,90€
1,50€

Likőrök 0,04l
Amaretto
Tojás, csoki likőr
Pepermint likőr
Griotka (meggy) likőr
Peach Vodka
Bailey´s
Malibu
Curacao Blue
Karpatská Horká
Becherovka
Demänovka édes, keserű
Fernet Stock, Citrus, Orange
Stará Myslivecká
Jägermeisster
Unicum
Underberg 0,2
Vilmos körte pálinka

0,70€
0,70€
0,80€
0,90€
0,70€
2,00€
1,60€
0,90€
1,00€
1,20€
1,20€
1,20€
1,10€
2,00€
1,90€
2,30€
2,00€

