
Étlap



Előételek

Hízott kacsamáj vaslapon pirítva, vörösboros mézes fügével,  2390.-
langyos fonott kaláccsal

Tatárbeefsteak (vajjal, zöldségekkel, pirítóssal)  2890.-

Levesek
Gyöngyöző tyúkhúsleves csigatésztával  1190.-

Babgulyás bográcsban  1490.-

Bugaci húsgombóc leves  1290.-

4sajt krémleves fokhagymás kenyérkockákkal  890.-

Görög gyümölcsleves  850.-

Saláták
Tárkonyos, mézes kacsasaláta sajtropogóssal  2290.-

Grillezett ráksaláta zöldfűszeres vinegrettel, fokhagymás kenyérkockákkal 1890.-

Baconbe tekert Camembert sajt grillezve, roppanós salátaágyon tálalva, 1890.-
balzsamecettel locsolva, pizzakenyérrel

Cézár saláta grillezett csirkemellel, pizzakenyérrel  1890.-

Halételek
Halászlé pontyból (filézett) bográcsban  2190.-

Halászlé harcsából (filézett) bográcsban  2590.-
    
Halászlé vegyesen (filézett) bográcsban  2390.-
    
Gyufatészta  250.-

Halbelsőségek  550.-/1 adag

Vaslapon pirított fogasfilé tejszínes rákmártásba fojtva,  2950.-
tagliatellével, sajtropogóssal
          



Grillezett vörös lazacderék, spenótos tagliatellével  2950.-

Grillezett vörös lazacderék tárkonyos vinegrettel salátaágyon , pizzakenyérrel  2750.-

Pontyfilé Orly módra  1990.-

Rántott fogasfilé  2790.-

Harcsapörkölt juhtúrós sztrapacskával  3190.-

Halastál: rántott fogasfilé, grillezett fogasfilé, rántott pontyfilé,  3290.-
hasábburgonya, tartármártás

Szárnyas húsból készült ételek
Sült kacsacomb párolt káposztával és almás burgonyakrokettel  2990.-

Grillezett hízott kacsamáj, gyömbéres mézen sült körtével, lángoson tálalva 3590.-

Rántott kacsamáj, édesburgonyával  3290.-

Kacsmájjal, hagymalekvárral töltött csirkemell rántva burgonyapürével 3190.-

Kacsatál  3890.-
(sült kacsacomb, sült kacsamell, grillezett hízott kacsamáj, burgonyapüré, párolt káposzta)

Camemberttel, mézes fügével töltött csirkemell grillezve, burgonyapürén tálalva 3190.-

Grillezett csirkemell sajttal töltve, parasztsonkába tekerve, párolt zöldséggel, 2690.-
hasábburgonyával

Spenóttal, füstölt sajttal töltött csirkemell rántva  1990.-

Rántott csirkemell filé 1790.-    Rántott csirkecomb filé 1790.-

Vegetáriánus ételek
Rántott sajt  1490.-

Rántott gomba  1490.-

Rántott Camembert, hagymalekvárral  1690.-

Camembert sokmagvas bundában, vörösboros mézes fügével,
chips burgonyával, hagymalekvárral  2790.-

Zöldséges lasagne  1990.-



Vegetáriánus tálak
2 személyre

Sokmagvas Camembert sajt, rántott gomba, grillezett füstölt sajt,  4990.-
fűszeres héjas gerezd, rizs, tartár, BBQ öntet

Grillezett füstölt sajt, erdei gombás, zöldséges batyu, rántott cukkini,  5190.-
rántott hagymakarika, brokkoli parmezános bundában, rizs,
grillezett zöldségek, tzatziki

Sertéshúsból készült ételek
Csülöktál AVigadó módra  3490.-
(grillezett füstölt, főtt csülök, rántott csülök,  hagymás fűszeres héjas gerezddel,

rántott hagymakarikával)

        
Bécsi szelet sertésszűzből, petrezselymes burgonya  2990.-

Rántott sertésláb, hasábburgonya, tartármártás  2790.-

Zsályás fűszervajon pirított malacpecsenye tejszínes  2690.-
kéksajt mártásos tagliatellével
 
Malacpecsenye lecsós karika burgonyával  2790.-

Szűztál (grillezett mustáros szűz, rántott szűz, tojásos lecsó, rizs)  2790.-

Malacpecsenye Jó asszony módra  2790.-

Grillezett füstölt főtt csülök, juhtúrós sztrapacska  2490.-

Rántott sertésszelet  1790.-

Sajttal, füstölt sonkával töltött sertéskaraj  2090.-

Cigánypecsenye, hasábburgonya, csemegeuborkával  2890.-

Brassói aprópecsenye, csemegeuborkával  2590.-

Betyár sertésszelet (kolozsvári szalonnával, fokhagymával, lilahagymával,  2990.-
kolbásszal és füstölt sajttal töltött), fűszeres héjas burgonyagerezddel



Marhahúsból készült ételek
Marhapofa pörkölt, galuskával  2890.-

Rib-eye steak fűszervajban sütve, rántott hagymakarikával és burgonyapürével 4290.-

Tüzes marhacsíkok sült zöldségekkel, chips burgonyával  3790.-

Rib-eye steak lecsós karika burgonyával  4190.-

Vadételek
Vaddisznó pecsenye mellette pirult zöldségekkel,  3490.-
burgonyapürével és hagymalekvárral

Vaddisznó pörkölt juhtúrós sztrapacskával  3190.-

Vaddisznó sült aszalt szilvás barnamártásban  3390.-
kakukkfűves vajon pirított tagliatellével

Gyönyörű erdészné szarvas pecsenyéje, ropogósra sült  3990.-
húsos szalonnán pirult gombával, almás burgonyakrokettel
       

2 személyes tálak
Betyár sertésszelet, rántott sajt, spenóttal füstölt sajttal töltött  6350.-
rántott csirkemell, grillezett csirkemell, rizs, grillezett zöldségek   

Grillezett sajtsteak, cordon bleu, cigánypecsenye, grillezett csirkemell 6800.-
sajttal töltve, parasztsonkába tekerve, rántott hagymakarika,
fűszeres héjas gerezd, almás burgonyakrokett             

Tészta ételek
Grillezett kacsamell tejszínes kéksajt mártásos tagliatellével  2790.-

Tejszínes tagliettele grillezett, fokhagymás rákokkal  2590.-

Milánói sertésborda  2190.-

Bolognai spagetti                                          1850.-         Spagetti carbonara  1850.-

Juhtúrós sztrapacska                                  1590.-        Túrós csusza tepertővel 1490.-

Penne füstölt sajtos spenótmártásban, grillezett csirkemell csíkokkal  2190.-



Pizzák      
   20cm  30cm  40cm
Margaréta (pizzaszósz, sajt)   850.- 1450.- 2290.- 

Sonkás (psz. sajt, sonka) 850.- 1450.- 2290.-

Gombás (psz. sajt, gomba) 850.- 1450.- 2290.-

Sonka-kukorica (psz. sajt, sonka, kukorica) 850.- 1450.- 2290.-

SonGoKu (psz. sajt, sonka, gomba, kukorica)  990.- 1590.- 2590.-

Bolognai (psz. sajt, bolognai ragu)  990.- 1590.- 2590.-

Görög (tejfölös alap, sajt, csirke gyros, hagyma, paradicsom, olívabogyó)  990.- 1590.- 2590.-

4 sajtos (psz. trappista, karaván, camembert, feta) 990.- 1590.- 2590.-

Hawaii (psz. sajt, sonka, ananász) 990.- 1590.- 2590.-

Magyaros 990.- 1590.- 2590.-
(psz. sajt, paprikás szalámi, sonka, kolbász, bacon, paradicsom, hagyma)

4évszak 990.- 1590.- 2590.-
(psz sajt/sonka/kukorica//csirke gyros//mexikói zöldköret//bacon, lilahagyma/)

Vega (psz. sajt, gomba, brokkoli, tükörtojás, kukorica, paradicsom) 990.- 1590.- 2590.-

Alkonyat (psz. sajt, csirkemell, tükörtojás, lilahagyma, fokhagyma)  990.- 1590.- 2590.-

Tenyészbika (psz. sajt, kolbász, füstölt csülök, bacon, erős paprika)  990.- 1590.- 2590.-

Gyilkos 990.- 1590.- 2590.-
(psz. sajt, kolbász, csípős pepperoni, bacon, paprikás szalámi, jalapeno paprika)

Gumigyártók pizzája  990.- 1590.- 2590.-
(psz. sajt, füstölt tarja, pick szalámi, gomba, csemege pepperoni)

Piedone (psz. sajt, bacon, lilahagyma, chilisbab, csípős pepperoni, tejföl)  990.- 1590.- 2590.-

Triton (psz. sajt, tengergyümölcsei, fokhagyma,)  990.- 1590.- 2590.-

BBQ pizza (BBQ szósz, füstölt sajt, csirkemell, hagyma) 990.- 1590.- 2590.-

Fitness pizza (vékonytészta) (psz. sajt, csirkemell, parad., paprika, brokkoli) 990.- 1590.- 2590.-

AVigadó (tejfölös alap, sajt, füstölt tarja, sonka, kukorica, paprika, főtt tojás)  990.- 1590.- 2590.-

A Te kedvenced…(5 választható feltét) 1090.- 1690.- 2690.-



Köretek
Párolt rizs     490.- 

Hasábburgonya     590.-

Édesburgonya      890.- 

Fűszeres héjas burgonyagerezd     590.-

Chips burgonya     590.- 

Burgonyapüré     490.-

Petrezselymes burgonya     490.- 

Grillezett zöldségek     690.- 

Párolt zöldségek     590.- 

Almás burgonyakrokett     590.-

Mártások-savanyúk
Tartár     390.-  

Tzatziki         390.- 

Barbeque öntet   390.- 

Áfonyalekvár     390.- 

Hagymalekvár     390.-

Csemegeuborka     490.-

Tejfölös uborkasaláta   590.-

Paradicsomsaláta     590.-

Házi káposztasaláta     490.-    

Káposztával töltött almapaprika     590.-

- Köret csere esetén plusz költséget számolunk fel! -



Desszertek

Tiramisu     890.- 

Mákos tejbegríz, erdei gyümölcsöntettel     890.-

Túrógombóc cornflakes bundában eper öntettel    890.- 

Rétes (túrós, meggyes) 890.- Creme brulée   790.- 

Gundel palacsinta 990.- Palacsinták (2db)   790.-
  (kakaós, lekváros, mogyorókrémes,          

  mogyorókrémes-banános)

Allergén alapanyagokkal kapcsolatban érdeklődjön kollégáinktól!

Az étlapon szereplő árak, valamint a számla végösszege szervizdíjat nem tartalmaz!

Áraink az Áfá-t tartalmazzák!

A behozott torta felszolgálásának díja: 1500.-/db.

Jó étvágyat kívánunk!

Kedves Vendégeink!

Az általunk kínált ételek jellemző mennyiségei:

Fél adag ételeinket 70%-os áron értékesítjük.

Húsételek köret nélkül: 16 dkg

Köretek: 20 dkg

Halételek köret nélkül: 16 dkg

Tatárbeefsteak: 16 dkg

Levesek: 3-5 dl

Saláták: 30 dkg

Tészták raguval: 40 dkg


