
Étlap



Eloételek
Velős pirítós (mert imádjuk)  1890.-

Tatárbeefsteak (vajjal, zöldségekkel, pirítóssal)  3690.-

Hideg kacsamáj zsírjában (zöldségekkel, pirítóssal)  2190.-

Levesek
Bográcsgulyás   1690.-

Gyöngyöző tyúkhúsleves csigatésztával  1590.-

Bugaci húsgombócleves  1690.-

4sajt krémleves fokhagymás kenyérkockákkal  1490.-

Görög gyümölcsleves  1390.-  

Saláták

Baconbe tekert füstölt sajtrudak friss salátaágyon, pirított magvakkal,  2690.-
bourbon dresszinggel, pizzakenyérrel
   
Mediterrán burgonyasaláta   1890.-
(zellerszár, póréhagyma, sárgarépa csíkok, céklakockák, majonéz)   

Baconbe tekert camembert sajt grillezve, roppanós salátaágyon tálalva,  2690.-
tárkonyos-mustáros öntettel locsolva, pizzakenyérrel       

Cézár saláta grillezett csirkemellel, pirítóssal  2590.-

Halételek
Halászlé pontyból (filézett) bográcsban  2790.-    

Halászlé harcsából (filézett) bográcsban  3290.-

Halászlé vegyesen (filézett) bográcsban  3090.-    

Gyufatészta  400.-

Halbelsőségek  900.-/1 adag



Halételek
Cornflakes bundbába forgatott fogasfilé, fűszeres héjas gerezd,   3890.-
mediterrán burgonyasaláta      

Grillezett vörös lazac, grillezett zöldségekkel, hasábburgonyával, sajtmártással 4890.-

Rántott fogasfilé, párolt rizzsel, hasábburgonyával, tartármártással  3890.-

Fűszeres pontyfilé rántva, hasábburgonyával, mediterrán burgonyasalátával 3490.-

Harcsapörkölt, juhtúrós sztrapacskával  3790.-

Halastál (rántott fogasfilé, fokhagymás grillezett fogasfilé,   4690.-
cornflakes bundába forgatott fűszeres harcsafilé, párolt rizs, hasábburgonya, tartármártás)   

Szárnyashúsból készült ételek

Kacsamájjal töltött, baconbe göngyölt csirkemell, hasábburgonyával,    3990.-
mediterrán burgonyasalátával                     

Sült kacsacomb bajor párolt káposztával és almás burgonyakrokettel  4190.-

Grillezett hízott kacsamáj, gyömbéres mézen sült körtével, lángoson tálalva 4890.-

Hízott kacsamáj rántva édesburgonyával, szilva chutneyvel  4490.-

Kacsamájjal, aszalt szilvával töltött csirkemell rántva, hasábburgonyával 3890.-
 
Kacsatál (sült kacsacomb, kacsamell, hideg kacsamáj zsírjában, burgonyapüré,  4990.-
bajor párolt káposzta, pirítós)           

Camemberttel, mézes fügével töltött csirkemell (grillezve vagy rántva)   3990.-
burgonyapürén tálalva
 
Grillezett csirkemell sajttal töltve, parasztsonkába tekerve, hasábburgonyával,  3990.-
grillezett zöldségekkel        

Spenóttal, füstölt sajttal töltött csirkemell rántva  2990.-

Avigadós Kijevi csirkemell                         2990.- Rántott csirkemellfilé 2590.-

Szezámmagos rántott csirkemell  2690.-

Fokhagymás csirkemell steak kakastaréjjal, fűszeres héjas gerezddel,  3490.-
lyoni hagymával 



Vegetáriánus ételek

Spagetti al limone  2490.-(az olaszok citromos tésztája rántott cukkinivel) 

KiRántott sajt   1990.- Rántott gomba 1990.-

Rántott cukkini    1990.-

Rántott camembert, áfonyalekvár  2290.-

Camembert sokmagvas bundában, vörösboros mézes körtével,   3790.-
édesburgonyával, áfonyalekvárral          

Erdei gombapörkölt galuskával  2590.-

Vegetáriánus tálak
2 személyre

1. Sokmagvas camembert sajt, rántott gomba, grillezett füstölt sajt,  6290.-
    fűszeres héjas gerezd, rizs, tartármártás, BBQ öntet

2. Grillezett füstölt sajt, erdei gombás batyu, rántott cukkini,  6490.-
    rántott hagymakarika, brokkoli parmezános bundában, rizs,
    grillezett zöldségek, tzatziki

Sertéshúsból készült ételek

Porchetta újragondolva (malacba bújtatott sertésszűz kolbásszal   3990.-
(jalapenos, cheddaros) töltve) gillezett zöldségekkel, burgonyapürével  

Mediterrán sertésszűz baconbe tekerve, sajttal-aszalt paradicsommal töltve,  3990.-
burgonyapürével  

Csülöktál (grillezett füstölt, főtt csülök, bbq csülök, hagymás fűszeres héjas gerezd)         4190.-

Rántott sertéskaraj  2190.-

Böllér érmék rántva lyoni hagymával, fűszeres héjas gerezddel  3690.-

Sajttal, füstölt sonkával töltött sertéskaraj  2490.-

Cigánypecsenye, hasábburgonya     2990.- Brassói aprópecsenye 2790.-



Sertéshúsból készült ételek
Betyár sertésszelet (kolozsvári szalonnával, fokhagymával, lilahagymával,   3290.-
kolbásszal és füstölt sajttal töltött), fűszeres héjas burgonyagerezddel 
     
Szentmihályi jó falatok (fokhagymás szűzpecsenye,  fokhagymás borjúmáj,   3490.-
lecsós fűszeres héjas gerezd) 

Marhahúsból készült ételek
Bélszín steak (cca. 20dkg.) (Új Zélandi, fűvel táplált marhából)   7490.-
citromos zsályás vajjal locsolgatva, fűszeres héjas gerezddel, burgundi mártással   
    
Bélszín steak Mátyás Király módra (kacsamáj, gomba, rántott hagymakarika) 7890.-

Marhapörkölt galuskával  3890.-

Hagymás rostélyos hasábburgonyával, zöldbors mártással  4790.-

Pirított borjúmáj, kacsazsíros petrezselymes burgonyával  4790.-

Vadételek
Szarvas szelet szalonnás, gombás, hízott kacsamájas raguval, lángoson tálalva 4890.-

Vaddisznópörkölt sztrapacskával  4290.-

Gyönyörű erdészné szarvas pecsenyéje,   4890.-
ropogósra sült húsos szalonnán pirult gombával, almás burgonyakrokettel   
       

2 személyes tálak

1. Betyár sertésszelet, rántott sajt, spenóttal, füstölt sajttal töltött  7990.-
    rántott csirkemell, grillezett csirkemell, rizs, grillezett zöldségek   

2. Grillezett sajtsteak, Cordon Bleu, cigánypecsenye, grillezett csirkemell 8490.-
    sajttal töltve, parasztsonkába tekerve, rántott hagymakarika,
    fűszeres héjas gerezd, almás burgonyakrokett             

Tészta ételek

Milánói sertésborda  2790.-

Bolognai spagetti                                            2590.-



Tészta ételek
Spagetti carbonara  2390.-

Juhtúrós sztrapacska                                  2390.-

Túrós csusza tepertővel  2290.-

Penne füstölt sajtos spenótmártásban, grillezett csirkemell csíkokkal  2990.-

Spagetti al limone (az olaszok citromos tésztája rántott cukkinivel)  2490.-

Pizzák      
                          30 cm       40 cm
Margaréta (pizzaszósz, sajt)   2090.- 3490.- 

Sonkás (psz. sajt, sonka)   2090.- 3490.- 

Gombás (psz. sajt, gomba)   2090.- 3490.- 

Baconos (psz. sajt, bacon, kukorica)   2090.- 3490.- 

Sonka-kukorica (psz. sajt, sonka, kukorica)   2090.- 3490.- 

SonGoKu (psz. sajt, sonka, gomba, kukorica)    2190.- 3690.-

Bolognai (psz. sajt, bolognai ragu)    2190.- 3690.-

Holstein (psz. sajt, sonka, bacon, tükörtojás)   2190.- 3690.-

Görög (tejfölös alap, sajt, csirke gyros, hagyma, paradicsom, olívabogyó)  2190.- 3690.-

4sajtos (psz. trappista, karaván, camembert, feta)   2190.- 3690.-

Hawaii (psz. sajt, sonka, ananász)   2190.- 3690.-

Magyaros (psz. sajt, papr. szalámi, sonka, kolbász, bacon, paradicsom, hagyma)  2190.- 3690.-

4évszak   2190.- 3690.-
(psz. sajt/sonka/kukorica//csirke gyros//mexikói zöldköret//bacon, lilahagyma/)

BBQ csirke (psz. bbq csirkemell, ananász, sajt)   2190.- 3690.-

Vega (psz. sajt, gomba, brokkoli, tükörtojás, kukorica, paradicsom) 2190.- 3690.-

Alkonyat (psz. sajt, csirkemell, tükörtojás, lilahagyma, fokhagyma)  2190.- 3690.-



Pizzák      
                          30 cm       40 cm
Tenyészbik                            2190.-  3690.-a (psz. sajt, kolbász, füstölt csülök, bacon, erős paprika) 

 
Pulled pork (bbq szósz, pulled pork, csípős pepperoni, sajt) 2190.- 3690.-

Gyilkos (psz. sajt, kolbász, csíp. pepp., bacon, paprikás szalámi, jalapeno paprika) 2190.- 3690.-

Gumigyártók pizzája (psz. sajt, f.tarja, papr. szalámi, gomba, csemege pepperoni) 2190.- 3690.-

Triton (psz. sajt, tengergyümölcsei, fokhagyma)    2190.- 3690.-

BBQ pizza (bbq szósz, füstölt sajt, csirkemell, hagyma)  2190.- 3690.-

AVigadó (tejfölös alap, sajt, füstölt tarja, sonka, kukorica, paprika, főtt tojás)  2190.- 3690.-

A Te kedvenced… (5 választható feltét)   2490.- 3990.-

A pizzákhoz rendelhető plusz feltétek ára:   390.- 490.-

Köretek

Párolt rizs 590.- Hasábburgonya   790.-

Édesburgonya  1190.-  Burgonyapüré   690.-

Fűszeres héjas burgonyagerezd 990.- Grillezett zöldségek   1090.-

Almás burgonyakrokett 1090.-

Mártások-savanyúk

Tartár 490.- Tzatziki       490.- 

Barbecue öntet  490.- Áfonyalekvár    490.- 

Tejfölös uborkasaláta  690.- Csemegeuborka   690.-

Paradicsomsaláta 790.- Házi káposztasaláta  490.-    

Káposztával töltött almapaprika 690.- Amerikai káposztasaláta  690.- 

Köret csere esetén az árkülönbözetet felszámoljuk!



Mártások-savanyúk
Szilva chutney 590.- Ananász chutney   590.-

Desszertek
Pocoktúrás (régi családi recept, minden ünnepi ebédnél készítette Kernács nagymama)  1690.-
(karamellás piskóta, narancsos vanília sodó, pirított dió, grillázs, tejszínhab)

Tiramisu epervelővel     1490.- 

Túrógombóc házi morzsában cukros tejföllel     1590.-

Gundel palacsinta     1390.-

Túrós palacsinta eper öntettel     1390.-

Palacsinta (2db) (kakaós, áfonyalekváros, sárgabarack lekváros)   890.-

Palacsinta mogyorókrémes-banános     990.-

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!

Az általunk kínált ételek jellemző mennyiségei:

Fél adag ételeinket 70%-os áron értékesítjük.

Tatárbeefsteak: 16 dkg

Levesek: 3-5 dl

Saláták: 30 dkg

Tészták raguval: 40 dkg

Kedves Vendégeink!

Húsételek köret nélkül: 16 dkg

Köretek: 20 dkg

Halételek köret nélkül: 16 dkg

Házhoz szállítás és elvitel esetén az árak módosulnak a csomagolási 

és kiszállítási díjjal.

Csomagolási díj: 250.-/db


