
 Eőtlk
• Tonhal tatár     2 190 Ft

• Rántott kovászos uborka kapros tejföllel,
   kolbász morzsával   1 390 Ft

Lvsk
• Hideg málnaleves 
   kókusztejes panna cottával*      1 590 Ft

• Marhahúsleves tésztával és zöldségekkel*  1 590 Ft

• Zöldborsókrémleves 
   kecskesajttal és chorizóval     1 590 Ft 

Bree
• Vega burger    2 490 Ft
   (grillezett camembert, ananászcsatni, currys majonéz 
   - házi buciban, sült burgonya, saláta)   

• Kispiac burger    2 690 Ft
   (20 dkg marhahús, cheddar, mustár, BBQ szósz, baconchips 
    - házi buciban, sült burgonya, saláta)  

• Hamburger Deluxe    2 790 Ft
   (20 dg marhahús, gorgonzola, vargánya, 
    sült fokhagymás majonéz - házi buciban, sült burgonya, saláta)   

• Jalapeno  burger    2 790 Ft
   (20 dkg marhahús, dupla cheddar, avokádókrém,
    paradicsom salsa, ecetes jalapeno - házi buciban,
    tortilla chips, saláta)   

   (20 dg marhahús, gorgonzola, vargánya, 
    sült fokhagymás majonéz - házi buciban, sült burgonya, saláta) 

• Jalapeno  burger    2 790 Ft
   (20 dkg marhahús, dupla cheddar, avokádókrém,
    paradicsom salsa, ecetes jalapeno - házi buciban,
    tortilla chips, saláta)   

    sült fokhagymás majonéz - házi buciban, sült burgonya, saláta)   

  burger    2 790 Ft
(20 dkg marhahús, dupla cheddar, avokádókrém,

    paradicsom salsa, ecetes jalapeno - házi buciban,

(20 dg marhahús, gorgonzola, vargánya, 
    sült fokhagymás majonéz - házi buciban, sült burgonya, saláta) 

  burger    2 790 Ft
(20 dkg marhahús, dupla cheddar, avokádókrém,

    paradicsom salsa, ecetes jalapeno - házi buciban,



F�éee
• Gorgonzolával töltött tésztabatyuk vörösboros
   padlizsánpürével, bébispenóttal       2 990 Ft

• Dióbundában sült kecskesajt málnazselével 
   és friss salátával*     3 190 Ft

• Vajban sült tőkehal vaníliás zellerpürével, 
   sült zöldségekkel      3 990 Ft

• Garnéla pankó morzsában, 
   chilis-ananászos sült rizstésztával, 
   zöldségekkel*     3 990 Ft

• Rácponty (pontytepertő, 
   tejfölös rakott burgonya, lecsókrém)    3 890 Ft

• Csirkemell steak kecskesajttal 
   töltött cukkinivel, friss salátával      2 990 Ft 

• Grillezett csirkemell kacsamájjal, 
   lecsókrémmel, kapros túrógombóccal   3 890 Ft

• Rántott csirkemell burgonyapürével 
   és almakompóttal*      2 590 Ft

• Rozé kacsamell rókagombás pappardellével, 
   rosémártásban, fenyőmaggal      3 290 Ft

• Kacsabrassói májával, 
   sült zöldséges burgonyával*      3 590 Ft 

• Grillezett kacsamáj cider szósszal, 
   lencseropogóssal      5 490 Ft

• Porchetta (zöldfűszeres malacsült) lilahagymás,
   spenótos fehérbabraguval      3 590 Ft

• Bárányszűz ötfüszeres sárgabarackkal, 
   taleggio sajtos rizottóval      4 490 Ft

• Borjúpaprikás 
   kapros-tejfölös túrógombóccal      3 990 Ft

• Borjúmáj rántva, burgonyapürével, 
   ecetes lilahagymával      2 990 Ft

   kapros-tejfölös túrógombóccal      3 990 Ft

• Borjúmáj rántva, burgonyapürével, 
   ecetes lilahagymával      2 990 Ft

• Borjúpaprikás 
   kapros-tejfölös túrógombóccal      3 990 Ft

• Borjúmáj rántva, burgonyapürével, 
   ecetes lilahagymával      2 990 Ft

   kapros-tejfölös túrógombóccal      3 990 Ft

• Borjúmáj rántva, burgonyapürével, 
   ecetes lilahagymával      2 990 Ft



• Rántott borjúláb almás-tormás majonézzel 
   ecetes lilahagymával 
   sült burgonyával*      3 290 Ft

• BBQ marhanyak sült zöldséges burgonyával, 
   gorgonzolás mártogatóval      3 990 Ft

• Klasszikus hagymás rostélyos 
   (30 dkg angus hátszín) sült burgonyával   4 690 Ft

• Bélszín steak (20 dkg) rukkolával, 
    sült fokhagymás vajjal, 
    sült burgonyával      5 990 Ft

• Imádnivaló rántanivalók 4 személyre 
    (rántott sajt, csirkemell, borjúmáj, borjúláb,
    sült újburgonya, burgonyapüré, 
    almakompót, ecetes lilahagyma, 
    almás-tormás majonéz)      10 990 Ft

Dszre
• Málnás-rózsás tiramisu     1 290 Ft

• Illatos fekete rizspuding 

   sült ananásszal     1 290 Ft

• Csokoládé, kókusz, sós karamell, 

   pisztácia tortácska      1 390 Ft

Amennyiben ételeink összetételében, vagy a köretekben 
változtatni szeretne, az árkülönbözeten kívül 300 Ft felárat 

számítunk fel.

„*”-al jelölt ételeinket kis adagban is elkészítjük, melyekért a 
teljes ár 70%-át számítjuk fel.

Az allergén összetevőkről érdeklődjön a felszolgálónál!




